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6/2018). Substituídos os membros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364

Da Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 803/2017, referente à
designação da Relatora (Ofício no 2/2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

365

Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 805/2017 (Ofício no 8/2018). Substituídos
os membros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366

Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 806/2017 (Ofício no 9/2018). Substituído o
membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

367

Da Liderança do PR na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 806/2017 (Ofício no 14/2018). Substituído o membro.

368

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 807/2017 (Ofício no 1/2018). Substituído o membro.

369

Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 807/2017 (Ofício no 10/2018). Substituídos
os membros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370

Da Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista no Senado Federal, de indicação de membro
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 808/2017
(Memorando no 19/2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

371

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de indicação de membro para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 808/2017 (Ofício no 2/2018). . . . . . . . . . . .

372

Da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados, de indicação de membro para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 808/2017 (Ofício no 11/2018). . . . .

373

Da Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista no Senado Federal, de substituição
de membro na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 809/2017
(Memorando no 9/2018). Substituído o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 809/2017 (Ofício no 3/2018). Substituídos os membros.

375

Da Liderança do PR na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 809/2017 (Ofício no 4/2018). Substituído o membro.

376

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

8

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

Da Liderança do Bloco Moderador no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 809/2017 (Ofício no 5/2018). Substituído o
membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377

Da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados, de indicação de membros para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 809/2017 (Ofício no 12/2018). . . . .

378

Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 809/2017 (Ofício no 28/2018). Substituído
o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

379

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 810/2017 (Ofício no 4/2018). Substituído o membro.

380

Da Liderança do Bloco Democracia e Cidadania no Senado Federal, de substituição de membro na
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 810/2017 (Memorando no
21/2018). Substituído o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

381

Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 810/2017 (Ofício no 27/2018). Substituído
o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

382

Da Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista no Senado Federal, de substituição
de membro na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 811/2017
(Memorando no 10/2018). Substituído o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

383

Da Liderança do PR na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 811/2017 (Ofício no 5/2018). Substituído o membro.

384

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 811/2017 (Ofício no 5/2018). Substituídos os membros.

385

Da Liderança do Bloco Democracia e Cidadania no Senado Federal, de substituição de membro na
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 811/2017 (Memorando no
19/2018). Substituído o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386

Da Liderança do Bloco Moderador no Senado Federal, de desligamento do Senador Armando Monteiro
das Comissões Mistas destinadas a proferir parecer sobre as Medidas Provisórias no s 811, 813 e 816/2017
e 819/2018 (Ofício no 12/2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

387

Da Liderança do Bloco Moderador no Senado Federal, de desligamento do Senador Vicentinho Alves das
Comissões Mistas destinadas a proferir parecer sobre as Medidas Provisórias no s 811, 813 e 816/2017 e
819/2018 (Ofício no 13/2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

388

Da Liderança do Bloco Democracia e Cidadania no Senado Federal, de substituição de membro na
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 812/2017 (Memorando no
11/2018). Substituído o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

389

Da Liderança do Bloco Moderador no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 812/2017 (Ofício no 6/2018). Substituído o
membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

390

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 812/2017 (Ofício no 6/2018). Substituído o membro.

391

Da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados, de indicação de membros para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 812/2017 (Ofício no 14/2018). . . . .

392

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 813/2017 (Ofício no 7/2018). Substituído o membro.

393
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Da Liderança do Bloco Moderador no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 814/2017 (Ofício no 7/2018). Substituídos
os membros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 814/2017 (Ofício no 8/2018). Substituídos os membros.

395

Da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 814/2017 (Ofício no 16/2018). Substituídos
os membros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

396

Da Liderança do Bloco Moderador no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 815/2017 (Ofício no 8/2018). Substituídos
os membros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

397

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 815/2017 (Ofício no 9/2018). Substituídos os membros.

398

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 816/2017 (Ofício no 10/2018). Substituídos os membros.

399

Da Liderança do PR na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 817/2018 (Ofício no 2/2018). Substituído o membro.

400

Da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 817/2018 (Ofício no 6/2018). Substituídos
os membros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401

Da Liderança do Bloco Moderador no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 817/2018 (Ofício no 9/2018). Substituído o
membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

402

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 817/2018 (Ofício no 11/2018). Substituídos os membros.

403

Da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 817/2018 (Ofício no 29/2018). Substituído
o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

404

Da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 817/2018 (Ofício no 30/2018). Substituído
o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

405

Da Liderança do Bloco Moderador no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 818/2018 (Ofício no 10/2018). Substituído
o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

406

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 818/2018 (Ofício no 12/2018). Substituídos os membros.

407

Da Liderança do Bloco Democracia e Cidadania no Senado Federal, de substituição de membro na
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 818/2018 (Memorando no
15/2018). Substituído o membro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

408

Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória no 819/2018 (Ofício no 13/2018). Substituído o membro.

409

Da Liderança do Bloco Democracia e Cidadania no Senado Federal, de substituição de membros na
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 819/2018 (Memorando no
18/2018). Substituídos os membros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

410

3.1.3 – Emendas
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No s 1 a 42, apresentadas à Medida Provisória no 811/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

412

No s 1 a 35, apresentadas à Medida Provisória no 812/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

542

No s 1 a 12, apresentadas à Medida Provisória no 813/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

628

No s 1 a 158, apresentadas à Medida Provisória no 814/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

655

No s 1 a 13, apresentadas à Medida Provisória no 815/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1021

No s 1 a 3, apresentadas à Medida Provisória no 816/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1046

No s 1 a 125, apresentadas à Medida Provisória no 817/2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1052

No s 1 a 39, apresentadas à Medida Provisória no 818/2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1423

3.1.4 – Mensagem do Presidente da República
No 72/2018, na origem (Mensagem no 2/2018, no Congresso Nacional), que encaminha o Relatório
de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de fevereiro de 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1508

Estabelecimento de calendário para tramitação da Mensagem no 2/2018-CN. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1509

3.1.5 – Parecer aprovado em comissão
No 1/2018, da Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 803/2017,
(conclui pela apresentação do Projeto de Lei de Conversão no 2/2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1573

3.1.6 – Veto
Veto Parcial no 1/2018, aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional no 20/2017 (Mensagem no
1/2018, do Presidente da República.) (vide item 4.1)

PARTE III
4 – SUPLEMENTO À PRESENTE EDIÇÃO
4.1 – VETO
Veto Parcial no 1/2018, aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional no 20/2017, que estima a
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018.

5 – COMISSÕES MISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1584

6 – CONSELHOS E ÓRGÃOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1603
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Ata da 2a Sessão, Conjunta, do Congresso Nacional,
em 20 de fevereiro de 2018
4a Sessão Legislativa Ordinária da 55a Legislatura
Presidência dos Srs. Eunício Oliveira, João Alberto Souza e José Maranhão.
(Inicia-se a sessão às 15 horas e 10 minutos e encerra-se às 19 horas e 58 minutos.)
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Congresso Nacional
Secretaria Geral da Mesa
Relação de Presença na Sessão (Senadores)
55  LEGISLATURA

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA
SESSÃO CONJUNTA Nº 002 - 20/02/2018

Presidente da Casa:

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

1

Eunício Oliveira - PMDB/CE

Presidiram a Sessão: João Alberto Souza - 15:18
Eunício Oliveira - 16:08

Registro Eletrônico de Presença em Plenário
Inicio : 20/02/2018 15:10
Fim : 20/02/2018 19:57

Total de Presentes: 71
Partido

Bloco

RORAIMA
Angela Portela
Romero Jucá
Telmário Mota

PDT
PMDB
PTB

Presentes de Roraima : 3
AMAPÁ
Davi Alcolumbre
João Capiberibe
Randolfe Rodrigues

DEM
PSB
REDE

Presentes de Amapá : 3
PARÁ
Flexa Ribeiro
Paulo Rocha

PSDB
PT

Presentes de Pará : 2
AMAZONAS
Omar Aziz
Vanessa Grazziotin

PSD
PCdoB

Presentes de Amazonas : 2
RONDONIA
Acir Gurgacz
Ivo Cassol
Valdir Raupp

PDT
PP
PMDB

Presentes de Rondonia : 3
ACRE
Gladson Cameli
Jorge Viana
Sérgio Petecão

PP
PT
PSD

Presentes de Acre : 3
TOCANTINS
Ataídes Oliveira
Kátia Abreu
Vicentinho Alves

PSDB
S.Part.
PR

Presentes de Tocantins : 3
CENIN / COSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação

Página 1 de 4

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

Congresso Nacional
Secretaria Geral da Mesa
Relação de Presença na Sessão (Senadores)
Partido

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

13

1

Bloco

MARANHÃO
João Alberto Souza
Pastor Bel

PMDB
PRTB

Presentes de Maranho : 2
CEARÁ
Eunício Oliveira
José Pimentel
Tasso Jereissati

PMDB
PT
PSDB

Presentes de Ceará : 3
PIAUÍ
Ciro Nogueira
Elmano Férrer
Regina Sousa

PP
PMDB
PT

Presentes de Piauí : 3
RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra
Garibaldi Alves Filho

PT
PMDB

Presentes de Rio Grande do Norte : 2
PARAÍBA
Cássio Cunha Lima
José Maranhão
Raimundo Lira

PSDB
PMDB
PMDB

Presentes de Paraíba : 3
PERNAMBUCO
Armando Monteiro
Fernando Bezerra Coelho
Humberto Costa

PTB
PMDB
PT

Presentes de Pernambuco : 3
ALAGOAS
Benedito de Lira

PP

Presentes de Alagoas : 1
SERGIPE
Eduardo Amorim
Elber Batalha

PSDB
PSB

Presentes de Sergipe : 2
BAHIA
Lídice da Mata
Otto Alencar
Roberto Muniz

PSB
PSD
PP

Presentes de Bahia : 3
MINAS GERAIS
Antonio Anastasia

PSDB

Presentes de Minas Gerais : 1
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Congresso Nacional
Secretaria Geral da Mesa
Relação de Presença na Sessão (Senadores)
Partido

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

1

Bloco

ESPÍRITO SANTO
Magno Malta
Rose de Freitas
Sérgio de Castro

PR
PMDB
PDT

Presentes de Espírito Santo : 3
RIO DE JANEIRO
Eduardo Lopes
Lindbergh Farias
Romário

PRB
PT
Podemos

Presentes de Rio de Janeiro : 3
SÃO PAULO
Airton Sandoval
José Serra
Marta Suplicy

PMDB
PSDB
PMDB

Presentes de So Paulo : 3
MATO GROSSO
Cidinho Santos
José Medeiros
Wellington Fagundes

PR
Podemos
PR

Presentes de Mato Grosso : 3
DISTRITO FEDERAL
Hélio José
Reguffe

PROS
S.Part.

Presentes de Distrito Federal : 2
GOIÁS
Lúcia Vânia
Ronaldo Caiado
Wilder Morais

PSB
DEM
PP

Presentes de Goiás : 3
MATO GROSSO DO SUL
Pedro Chaves
Simone Tebet
Waldemir Moka

PSC
PMDB
PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul : 3
PARANÁ
Álvaro Dias
Gleisi Hoffmann
Roberto Requião

Podemos
PT
PMDB

Presentes de Paraná : 3
SANTA CATARINA
Dalírio Beber
Dário Berger
Paulo Bauer

PSDB
PMDB
PSDB

Presentes de Santa Catarina : 3
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Relação de Presença na Sessão (Senadores)
Partido

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

15

1

Bloco

RIO GRANDE DO SUL
Ana Amélia
Lasier Martins
Paulo Paim

PP
PSD
PT

Presentes de Rio Grande do Sul : 3
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Congresso Nacional
Secretaria Geral da Mesa
Relação de Presença na Sessão (Deputados)
55  LEGISLATURA

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA
SESSÃO CONJUNTA Nº 002 - 20/02/2018

Presidente da Casa:

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

1

Eunício Oliveira - PMDB/CE

Presidiram a Sessão: João Alberto Souza - 15:18
Eunício Oliveira - 16:08

Registro Eletrônico de Presença em Plenário
Inicio : 20/02/2018 15:10
Fim : 20/02/2018 19:57

Total de Presentes: 465
Partido

Bloco

RORAIMA
Abel Mesquita Jr.
Carlos Andrade
Edio Lopes
Hiran Gonçalves
Jhonatan de Jesus
Maria Helena
Remídio Monai
Shéridan

DEM
PHS
PR
PP
PRB
PSB
PR
PSDB

PpAvante

Presentes de Roraima : 8
AMAPÁ
André Abdon
Cabuçu Borges
Janete Capiberibe
Jozi Araújo
Marcos Reategui
Professora Marcivania
Roberto Góes

PP
PMDB
PSB
Podemos
PSD
PCdoB
PDT

PpAvante

Presentes de Amapá : 7
PARÁ
Beto Faro
Beto Salame
Delegado Éder Mauro
Edmilson Rodrigues
Elcione Barbalho
Francisco Chapadinha
Hélio Leite
Joaquim Passarinho
José Priante
Josué Bengtson
Júlia Marinho
Lúcio Vale
Nilson Pinto
Simone Morgado
Wladimir Costa
Zé Geraldo

PT
PP
PSD
PSOL
PMDB
Podemos
DEM
PSD
PMDB
PTB
PSC
PR
PSDB
PMDB
Solidaried
PT

PpAvante

PtbProsPslPrp

Presentes de Pará : 16
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Partido

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

17

1

Bloco

AMAZONAS
Alfredo Nascimento
Conceição Sampaio
Pauderney Avelino
Prof. Gedeão Amorim
Silas Câmara

Presentes de Amazonas : 5

PR
PP
DEM
PMDB
PRB

PpAvante

RONDONIA
Expedito Netto
Lindomar Garçon
Lucio Mosquini
Luiz Cláudio
Marcos Rogério
Mariana Carvalho
Marinha Raupp
Nilton Capixaba

PSD
PRB
PMDB
PR
DEM
PSDB
PMDB
PTB

PtbProsPslPrp

Presentes de Rondonia : 8
ACRE
Alan Rick
Angelim
César Messias
Flaviano Melo
Jéssica Sales
Leo de Brito
Moisés Diniz
Rocha

DEM
PT
PSB
PMDB
PMDB
PT
PCdoB
PSDB

Presentes de Acre : 8
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim
Dulce Miranda
Josi Nunes
Lázaro Botelho
Professora Dorinha Seabra Rezende
Vicentinho Júnior

Podemos
PMDB
PMDB
PP
DEM
PR

PpAvante

Presentes de Tocantins : 6
MARANHÃO
Alberto Filho
Aluisio Mendes
André Fufuca
Cleber Verde
Deoclides Macedo
Eliziane Gama
Hildo Rocha
João Marcelo Souza
José Reinaldo
Juscelino Filho
Luana Costa
Pedro Fernandes
Rubens Pereira Júnior
Victor Mendes
Waldir Maranhão
Weverton Rocha
Zé Carlos

PMDB
Podemos
PP
PRB
PDT
PPS
PMDB
PMDB
S.Part.
DEM
PSB
PTB
PCdoB
PSD
Avante
PDT
PT

PpAvante

PtbProsPslPrp

PpAvante

Presentes de Maranho : 17
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Congresso Nacional
Secretaria Geral da Mesa
Relação de Presença na Sessão (Deputados)
Partido

Bloco

PP
PDT
PMDB
PDT
PR
PCdoB
DEM
PSD
Solidaried
PR
PT
PDT
PT
PP
PSDB
PRB
PROS
PDT
PMDB

PpAvante

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

1

CEARÁ
Adail Carneiro
André Figueiredo
Aníbal Gomes
Ariosto Holanda
Cabo Sabino
Chico Lopes
Danilo Forte
Domingos Neto
Genecias Noronha
Gorete Pereira
José Guimarães
Leônidas Cristino
Luizianne Lins
Macedo
Raimundo Gomes de Matos
Ronaldo Martins
Vaidon Oliveira
Vicente Arruda
Vitor Valim

PpAvante

PtbProsPslPrp

Presentes de Ceará : 19
PIAUÍ
Assis Carvalho
Átila Lira
Heráclito Fortes
Iracema Portella
Júlio Cesar
Maia Filho
Marcelo Castro
Paes Landim
Rodrigo Martins
Silas Freire

PT
PSB
PSB
PP
PSD
PP
PMDB
PTB
PSB
Podemos

PpAvante
PpAvante
PtbProsPslPrp

Presentes de Piauí : 10
RIO GRANDE DO NORTE
Beto Rosado
Fábio Faria
Felipe Maia
Rafael Motta
Walter Alves
Zenaide Maia

Presentes de Rio Grande do Norte : 6

PP
PSD
DEM
PSB
PMDB
PR

PpAvante

PARAÍBA
Benjamin Maranhão
Efraim Filho
Hugo Motta
Luiz Couto
Pedro Cunha Lima
Rômulo Gouveia
Veneziano Vital do Rêgo
Wellington Roberto
Wilson Filho

Solidaried
DEM
PMDB
PT
PSDB
PSD
PMDB
PR
PTB

PtbProsPslPrp

Presentes de Paraíba : 9
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Congresso Nacional
Secretaria Geral da Mesa
Relação de Presença na Sessão (Deputados)
Partido

Bloco

Avante
PSD
Solidaried
PSDB
PSDB
PDT
PSB
PSDB
PSB
PP
PP
PSB
PMDB
PSB
PTB
PCdoB
PSL
PSB
PHS
PSB
Avante
PSB
PDT
PTB

PpAvante

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

19

1

PERNAMBUCO
Adalberto Cavalcanti
André de Paula
Augusto Coutinho
Betinho Gomes
Bruno Araújo
Carlos Eduardo Cadoca
Creuza Pereira
Daniel Coelho
Danilo Cabral
Eduardo da Fonte
Fernando Monteiro
Gonzaga Patriota
Jarbas Vasconcelos
João Fernando Coutinho
Jorge Côrte Real
Luciana Santos
Luciano Bivar
Marinaldo Rosendo
Pastor Eurico
Severino Ninho
Silvio Costa
Tadeu Alencar
Wolney Queiroz
Zeca Cavalcanti

PpAvante
PpAvante

PtbProsPslPrp
PtbProsPslPrp

PpAvante

PtbProsPslPrp

Presentes de Pernambuco : 24
ALAGOAS
Cícero Almeida
Givaldo Carimbão
JHC
Nivaldo Albuquerque
Paulão
Pedro Vilela
Ronaldo Lessa

Podemos
PHS
PSB
PRP
PT
PSDB
PDT

PtbProsPslPrp

Presentes de Alagoas : 7
SERGIPE
Adelson Barreto
Andre Moura
Fábio Mitidieri
Fabio Reis
João Daniel
Jony Marcos
Laercio Oliveira
Valadares Filho

PR
PSC
PSD
PMDB
PT
PRB
Solidaried
PSB

Presentes de Sergipe : 8
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Congresso Nacional
Secretaria Geral da Mesa
Relação de Presença na Sessão (Deputados)
Partido

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

1

Bloco

BAHIA
Afonso Florence
Alice Portugal
Antonio Brito
Antonio Imbassahy
Arthur Oliveira Maia
Bacelar
Bebeto
Benito Gama
Cacá Leão
Caetano
Claudio Cajado
Daniel Almeida
Davidson Magalhães
Erivelton Santana
Félix Mendonça Júnior
Fernando Torres
Irmão Lazaro
João Carlos Bacelar
João Gualberto
Jorge Solla
José Carlos Aleluia
José Carlos Araújo
José Nunes
José Rocha
Jutahy Junior
Lucio Vieira Lima
Márcio Marinho
Mário Negromonte Jr
Nelson Pellegrino
Pastor Luciano Braga
Paulo Azi
Paulo Magalhães
Roberto Britto
Ronaldo Carletto
Sérgio Brito
Uldurico Junior
Valmir Assunção
Waldenor Pereira

PT
PCdoB
PSD
PSDB
PPS
Podemos
PSB
PTB
PP
PT
DEM
PCdoB
PCdoB
PEN
PDT
PSD
PSC
PR
PSDB
PT
DEM
PR
PSD
PR
PSDB
PMDB
PRB
PP
PT
PRB
DEM
PSD
PP
PP
PSD
PV
PT
PT

PtbProsPslPrp
PpAvante

PpAvante

PpAvante
PpAvante

Presentes de Bahia : 38
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Congresso Nacional
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Relação de Presença na Sessão (Deputados)
Partido

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

21

1

Bloco

MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão
Ademir Camilo
Bilac Pinto
Bonifácio de Andrada
Brunny
Caio Narcio
Carlos Melles
Dâmina Pereira
Delegado Edson Moreira
Diego Andrade
Dimas Fabiano
Domingos Sávio
Eduardo Barbosa
Eros Biondini
Fábio Ramalho
Franklin
George Hilton
Jaime Martins
Jô Moraes
Laudivio Carvalho
Leonardo Monteiro
Leonardo Quintão
Lincoln Portela
Luis Tibé
Luiz Fernando Faria
Marcelo Álvaro Antônio
Marcelo Aro
Marcos Montes
Marcus Pestana
Margarida Salomão
Mauro Lopes
Newton Cardoso Jr
Padre João
Paulo Abi-Ackel
Raquel Muniz
Reginaldo Lopes
Renato Andrade
Renzo Braz
Rodrigo de Castro
Rodrigo Pacheco
Saraiva Felipe
Stefano Aguiar
Subtenente Gonzaga
Tenente Lúcio
Toninho Pinheiro
Weliton Prado
Zé Silva

PT
Podemos
PR
PSDB
PR
PSDB
DEM
PSL
PR
PSD
PP
PSDB
PSDB
PROS
PMDB
PP
PSB
PSD
PCdoB
Solidaried
PT
PMDB
PRB
Avante
PP
PR
PHS
PSD
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PSD
PT
PP
PP
PSDB
PMDB
PMDB
PSD
PDT
PSB
PP
PROS
Solidaried

PtbProsPslPrp

PpAvante

PtbProsPslPrp
PpAvante

PpAvante
PpAvante

PpAvante
PpAvante

PpAvante
PtbProsPslPrp

Presentes de Minas Gerais : 47
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Congresso Nacional
Secretaria Geral da Mesa
Relação de Presença na Sessão (Deputados)
Partido

Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

1

Bloco

ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato
Dr. Jorge Silva
Evair Vieira de Melo
Givaldo Vieira
Helder Salomão
Lelo Coimbra
Marcus Vicente
Norma Ayub
Paulo Foletto
Sergio Vidigal

Presentes de Espírito Santo : 10

Solidaried
PHS
PV
PT
PT
PMDB
PP
DEM
PSB
PDT

PpAvante

RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon
Alexandre Serfiotis
Alexandre Valle
Altineu Côrtes
Arolde de Oliveira
Aureo
Benedita da Silva
Cabo Daciolo
Celso Pansera
Chico Alencar
Chico D´Angelo
Cristiane Brasil
Dejorge Patrício
Deley
Ezequiel Teixeira
Felipe Bornier
Francisco Floriano
Glauber Braga
Hugo Leal
Indio da Costa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
Jean Wyllys
Julio Lopes
Laura Carneiro
Luiz Carlos Ramos
Luiz Sérgio
Marcelo Delaroli
Marcelo Matos
Marco Antônio Cabral
Marcos Soares
Miro Teixeira
Otavio Leite
Paulo Feijó
Pedro Paulo
Roberto Sales
Sergio Zveiter
Simão Sessim
Soraya Santos
Sóstenes Cavalcante
Wadih Damous
Walney Rocha
Zé Augusto Nalin

REDE
PMDB
PR
PMDB
PSC
Solidaried
PT
Avante
PMDB
PSOL
PT
PTB
PRB
PTB
Podemos
PROS
DEM
PSOL
PSB
PSD
PSC
PCdoB
PSOL
PP
PMDB
Podemos
PT
PR
PHS
PMDB
DEM
REDE
PSDB
PR
PMDB
PRB
Podemos
PP
PMDB
DEM
PT
PEN
PMDB

PpAvante

PtbProsPslPrp
PtbProsPslPrp
PtbProsPslPrp

PpAvante

PpAvante

Presentes de Rio de Janeiro : 43
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Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

23

1

Bloco

SÃO PAULO
Alex Manente
Ana Perugini
Andres Sanchez
Antonio Bulhões
Antonio Carlos Mendes Thame
Arlindo Chinaglia
Baleia Rossi
Bruna Furlan
Capitão Augusto
Carlos Sampaio
Carlos Zarattini
Celso Russomanno
Dr. Sinval Malheiros
Eduardo Bolsonaro
Eduardo Cury
Eli Corrêa Filho
Evandro Gussi
Flavinho
Gilberto Nascimento
Goulart
Guilherme Mussi
Herculano Passos
Ivan Valente
João Paulo Papa
Jorge Tadeu Mudalen
José Mentor (*)
Keiko Ota
Lobbe Neto
Luiz Lauro Filho
Luiza Erundina
Major Olimpio
Marcelo Aguiar
Marcelo Squassoni
Marcio Alvino
Miguel Haddad
Miguel Lombardi
Milton Monti
Missionário José Olimpio
Nelson Marquezelli
Nilto Tatto
Orlando Silva
Paulo Freire
Paulo Pereira da Silva
Paulo Teixeira
Pollyana Gama
Renata Abreu
Ricardo Izar
Ricardo Tripoli
Roberto Alves
Roberto de Lucena
Rodrigo Garcia
Sérgio Reis
Silvio Torres
Tiririca
Valmir Prascidelli
Vanderlei Macris
Vicente Candido

PPS
PT
PT
PRB
PV
PT
PMDB
PSDB
PR
PSDB
PT
PRB
Podemos
PSC
PSDB
DEM
PV
PSB
PSC
PSD
PP
PSD
PSOL
PSDB
DEM
PT
PSB
PSDB
PSB
PSOL
Solidaried
DEM
PRB
PR
PSDB
PR
PR
DEM
PTB
PT
PCdoB
PR
Solidaried
PT
PPS
Podemos
PP
PSDB
PRB
PV
DEM
PRB
PSDB
PR
PT
PSDB
PT
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Data:

27/02/2018

Hora:

17:55

Número:

1

Bloco

SÃO PAULO
Vicentinho
Vinicius Carvalho
Vitor Lippi
Walter Ihoshi

PT
PRB
PSDB
PSD

Presentes de So Paulo : 61
MATO GROSSO
Fabio Garcia
Nilson Leitão
Professor Victório Galli
Ságuas Moraes
Valtenir Pereira
Xuxu Dal Molin

Presentes de Mato Grosso : 6

DEM
PSDB
PSC
PT
PSB
PSC

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga
Augusto Carvalho
Erika Kokay
Izalci Lucas
Laerte Bessa
Rogério Rosso
Ronaldo Fonseca
Rôney Nemer

DEM
Solidaried
PT
PSDB
PR
PSD
PROS
PP

PtbProsPslPrp
PpAvante

Presentes de Distrito Federal : 8
GOIÁS
Célio Silveira
Daniel Vilela
Delegado Waldir
Fábio Sousa
Flávia Morais
Giuseppe Vecci
Heuler Cruvinel
João Campos
Lucas Vergilio
Magda Mofatto
Marcos Abrão
Pedro Chaves
Rubens Otoni
Sandes Júnior
Thiago Peixoto

PSDB
PMDB
PR
PSDB
PDT
PSDB
PSD
PRB
Solidaried
PR
PPS
PMDB
PT
PP
PSD

PpAvante

Presentes de Goiás : 15
MATO GROSSO DO SUL
Dagoberto Nogueira
Elizeu Dionizio
Fábio Trad
Geraldo Resende
Mandetta
Tereza Cristina
Vander Loubet
Zeca do Pt

PDT
PSDB
PSD
PSDB
DEM
DEM
PT
PT

Presentes de Mato Grosso do Sul : 8
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Bloco

PTB
PSL
PDT
PR
Solidaried
PHS
PP
PSD
PT
PSD
PMDB
PMDB
PV
PSB
PSB
PSDB
PR
PP
PSDB
PMDB
PSD
PPS
PSD
PMDB
PSC
PROS
PT

PtbProsPslPrp
PtbProsPslPrp

Data:
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – As listas de presença
acusam o comparecimento de 46 Srªs e Srs. Senadores e 141 Srªs e Srs. Deputados.
Há número regimental.
Declaro aberta a sessão do Congresso Nacional.
Para breves comunicações, há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass, do PT do Rio Grande do Sul, pelo prazo
regimental de cinco minutos. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao Deputados Luiz Carlos Hauly, do Paraná. (Pausa.)
Ausente.
Deputado Marcon, PT do Rio Grande do Sul. (Pausa.)
Ausente.
Deputado Wadih Damous, do PT do Rio de Janeiro. (Pausa.)
Ausente.
Deputado Leo de Brito, PT do Acre.
Por cinco minutos, Excelência.
O SR. LEO DE BRITO (PT - AC. Para uma breve comunicação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, ontem, aqui nesta Câmara dos Deputados – e
quero saudar aqui também os Senadores e as Senadoras aqui presentes –, nós votamos a questão
do decreto de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, e o Presidente Temer, um
Presidente que está com sua aprovação lá embaixo, que tem uma aprovação de 3% da
população brasileira, um Presidente que foi derrotado agora na questão da reforma da
previdência, mais uma imposição do mercado financeiro ao Governo brasileiro, um Presidente
que, literalmente, lidera um grupo criminoso que tomou o poder no nosso País, quis agora, com
essa medida da intervenção federal no Rio de Janeiro, criar um motivo para ter alguma
popularidade.
Aliás, inclusive, os jornais hoje já falam na possibilidade de o Presidente ilegítimo Michel
Temer vir a ser candidato à Presidência. Vamos ver se ele sai da sua casa de praticamente zero,
neste momento, nas pesquisas eleitorais. E seus possíveis candidatos à Presidência não
conseguem passar da casa de um dígito. Obviamente, as pesquisas também mostram que 90%
da população também entende que não vai eleger, não vai votar em candidatos que sejam
apoiados por Michel Temer, porque a agenda de Michel Temer, essa agenda imposta pelo golpe,
pelo mercado financeiro, é uma agenda absolutamente autoritária, uma agenda absolutamente
antipopular que elegeu literalmente o povo brasileiro para pagar o pato.
Quando a gente olha hoje os absurdos dos aumentos dos combustíveis, os absurdos do
aumento da energia, os absurdos do aumento do preço do gás de cozinha, quando a gente olha,
neste momento, os efeitos, que já são sentidos, da aprovação da Emenda à Constituição nº 95,
que retira, já, agora, neste orçamento de 2018, recursos da saúde pública, recursos da educação,
recursos da assistência social, quando a gente vê essa escalada autoritária em cima do pré-sal, a
entrega do pré-sal, com a isenção, inclusive, de R$1 trilhão de impostos para as petroleiras
internacionais explorarem o pré-sal enquanto o povo brasileiro padece com o problema da fome,
com o problema da miséria, com o problema da violência, inclusive porque os recursos para a
segurança pública também estão sendo cortados, a gente vê que um Governo desse não pode se
sustentar senão literalmente numa escalada autoritária.
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Todos nós vimos, no último Carnaval, no Carnaval que passou, na semana passada, as
manifestações populares e o apelo que essas manifestações populares tiveram contra este
Governo golpista, este Governo que está destruindo o povo brasileiro. Inclusive algumas
manifestações que foram censuradas, como foi o caso do desfile das campeãs, da Escola de
Samba Tuiuti.
(Soa a campainha.)
O SR. LEO DE BRITO (PT - AC) – E só resta a este Governo lançar uma agenda
absolutamente autoritária.
Então, o que aconteceu ontem, esse decreto que foi aprovado pelo Michel Temer... Aliás,
nós estamos há meses aqui... O Governador Tião Viana teve uma iniciativa, convidou vários
ministros de Estado, convidou vários governadores, foram mais de 20 governadores, e fecharam
uma proposta chamada Carta do Acre, relacionada à segurança pública, e até hoje nenhum dos
itens, nem o principal item, o fundo nacional de segurança pública, nem o sistema único de
segurança pública foram levados em consideração pelo Governo.
Enquanto isso, as fronteiras estão abertas, enquanto isso, o apoio à Polícia Federal, à
Polícia Rodoviária, ao Exército não acontecem. Estão lá embaixo por parte deste Governo.
Então, o Governo...
(Interrupção do som.)
O SR. LEO DE BRITO (PT - AC) – Presidente, só para finalizar.
Este Governo não se sustenta... Sr. Presidente, só para finalizar. (Fora do microfone.)
Só para finalizar.
Este Governo não se sustenta com as suas políticas nefastas sem uma escalada autoritária.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Falou agora o Senador Leo
Brito.
Agora, com a palavra o Deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul.
(Pausa.)
Ausente.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, do Partido Comunista do Brasil do
Amazonas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM. Para uma breve
comunicação. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador João Alberto,
Srªs Senadoras, Senadores, Deputados e Deputadas.
Sr. Presidente, eu há instantes falava, no plenário do Senado Federal, daquilo que tem sido
o mais comentado pela mídia brasileira e discutido no seio da população, que é a intervenção
que foi decretada por Michel Temer logo após o Carnaval, pegando todos de surpresa, inclusive
os militares brasileiros, que, até onde a imprensa brasileira divulga, ficaram sabendo da decisão
sobre a intervenção e da decisão de nomear como interventor o general do Exército Brasileiro
apenas horas antes. Mas esse tema, como foi até a madrugada de hoje debatido pela Câmara,
será debatido logo mais, de forma aprofundada, pelo Senado Federal.
Eu vou colocar a opinião que foi muito bem expressa, durante o debate aqui na Câmara,
no dia de ontem, pela nossa Bancada do Partido Comunista do Brasil.
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Em primeiro lugar, quero deixar claro que nós temos a plena consciência da necessidade de
que o Poder Público adote, tome medidas enérgicas, medidas duras, entretanto medidas
eficientes, para tentar, se não resolver, pelo menos minimizar a situação da mais completa
insegurança que vive a população brasileira.
Mas nós temos um entendimento de que não é dessa forma, assinando um decreto baseado
em nada... Porque, de fato, o decreto é baseado em nada: não há um planejamento, não foi
divulgado um planejamento sequer das ações que serão adotadas durante a intervenção. O
próprio general já disse que ele ainda vai construir um programa de trabalho e um cronograma
de trabalho. Não foi mostrada sequer a quantidade de recursos públicos que será disponibilizada
para essas ações.
Então, o nosso entendimento é de que essa é mais uma medida política, uma tentativa
atabalhoada do Presidente Michel Temer de reverter a sua situação extremamente desfavorável
perante a opinião pública. Mas, aliás, quanto mais decisões ele toma, mais aumentam as críticas
em relação a ele.
Primeiro, é isso: um decreto que não foi pensado, que não foi trabalhado, um decreto de
intervenção na segurança pública que sequer tem um plano de trabalho.
Segundo, já há solicitação por parte dele próprio, Michel Temer, do seu ministro da Defesa,
para que a Justiça autorize – vejam, senhores e senhoras, a gravidade – mandados de busca e
apreensão coletivos – coletivos. Vejam: para que a Justiça autorize a realização de mandados de
busca e apreensão coletivos.
Isso é muito grave, não apenas por ser inconstitucional, porque a Constituição brasileira
diz, fala da inviolabilidade das pessoas, das suas casas. Portanto, para haver busca e apreensão,
em qualquer residência particular, em qualquer casa, tem que haver uma decisão judicial
específica para aquilo, mas não da forma como eles querem, coletiva, para bairros inteiros.
Além de ser inconstitucional, eu repito, a maior gravidade é porque fere profundamente os
direitos humanos – profundamente. Ou alguém aqui tem dúvida de que o alvo dessas buscas e
apreensões coletivas será exatamente as parcelas mais pobres da nossa população, aqueles que
vivem nas favelas, aqueles que vivem nos bairros mais periféricos deste País?
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM) – Mas não para por aí, Sr.
Presidente. Além disso, Michel Temer, ontem, apresentou, para justificar o "enterro", entre
aspas, da reforma da previdência... Porque o que eles estão fazendo – eu vou repetir isso
quantas vezes for necessário... Eles estão tentando aplicar um golpe de mestre contra a
população. Querem apunhalar a população e os trabalhadores pelas costas, porque dizem que
vão parar a reforma da previdência. Mas parar até quando? Até as eleições. Acabam as eleições,
e eles vão retomar a reforma da previdência e retirar o direito do trabalhador e da trabalhadora
de se aposentar.
Além disso, para darem uma justificativa, para dizerem que o Governo está trabalhando,
divulgam uma plataforma de 15 pontos, uma plataforma requentada e que pega como uma das
questões centrais a privatização da Eletrobras. Aliás, esse é um tema que o Brasil terá que
discutir, porque não é privatização, não: querem entregar o patrimônio público de...
(Interrupção do som.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM. Fora do microfone.) – ... mão
beijada.
Um minuto para concluir, Presidente.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM) – Só para concluir.
Muito obrigada, Presidente João Alberto. É porque há pessoas aqui que querem dirigir a
sessão no lugar de V. Exª, Senador. (Risos.)
Mas, então, veja: a privatização não é privatização; é uma tentativa de entregar, de mão
beijada, o patrimônio público para a iniciativa privada.
E o mais grave é o setor energético, Sr. Presidente. Eles justificam que a Eletrobras tem
sido uma empresa ineficiente. Não é verdade! A Eletrobras teve um lucro superior a R$3,4
bilhões no ano de 2016. Um lucro superior a R$1,7 bilhão no ano de 2017. Deu um lucro no
período de 2002 a 2011... Por que então vender essa empresa? Mas querem vender a empresa e
entregar a política energética para as mãos de empresas estatais estrangeiras.
Não podemos permitir isso.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu que agradeço a V. Exª,
Senadora Vanessa Grazziotin.
Para uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao ex-Senador, Deputado Federal
Esperidião Amin.
Por um minuto, Excelência.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP - SC. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas neste minuto eu quero registrar a satisfação por suceder, no microfone, a uma
catarinense, Presidente. A Senadora Vanessa Grazziotin é de Videiras, Santa Catarina, e
adorna, com o brilho da sua inteligência, a representação do Amazonas.
Mas eu quero registrar, com a sua bondade, Presidente, a presença entre nós da irmã
Mércia da Gloria Tiago Lemes, que é administradora do grande hospital Marieta Konder
Bornhausen, em Itajaí. Tenho certeza de que o Deputado Pedro Uczai subscreve esse registro, e
o Deputado Décio Lima, que é de Itajaí, também.
E, juntamente com ela, a Srª Tatiana Treis Chemin de Lucca. Quero aplaudir aqui, de
público, o grande e extraordinário trabalho que ambas conduzem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Agradeço a V.Exª.
E a Casa se sente honrada com a presença das nossas visitantes.
Concedo a palavra ao Deputado Caetano, do PT da Bahia.
O SR. CAETANO (PT - BA. Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs Senadoras, Srªs Deputadas, Srs. Deputados, Srs. Senadores, povo brasileiro, o
vampirão Michel Temer vai para o "tudo ou nada". Passou esse período todo de recesso
parlamentar, dizendo que a reforma da previdência iria aqui passar, no Congresso Nacional.
Chamou Deputado, gastou na mídia com propaganda, prometeu emendas, prometeu o céu e a
Terra, mas viu que a reforma da previdência não passava aqui nesta Casa e não passa nesta
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Casa, porque o povo brasileiro se manifestou de norte a sul, de leste a oeste deste País, porque
veio para as ruas, as redes sociais, o Carnaval foi um show total, e a reforma da previdência
dançou.
Aí o Temer foi para o "tudo ou nada", fazendo essa intervenção militar no Rio de Janeiro,
de forma irresponsável, sem planejamento, botando a Polícia do Exército, da Aeronáutica e da
Marinha nas ruas do Rio de Janeiro, expondo as Forças Armadas, sem nenhum planejamento,
sem definir o custo dessas operações, sendo que as próprias Forças Armadas já estão no Rio de
Janeiro há vários meses, já gastaram R$600 milhões, e não apresentaram nenhum relatório sobre
o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro.
Essa é a postura irresponsável do Presidente vampirão para sair do isolamento, para fazer
uma jogada de um factoide, uma jogada política, para ver se sai das cordas e se consegue um
discurso.
É uma postura irresponsável e, consequentemente, nós não podemos concordar com isso.
Portanto, Sr. Presidente, aqui também o nosso protesto contra essa postura da Presidência
da República, contra o que ela faz, neste instante, com o Rio de Janeiro e com as Forças
Armadas.
Também quero dizer, Sr. Presidente, que nesta semana estive na região de Irecê, na região
do oeste da Bahia. Dei entrevista lá, na Rádio Cidade de Irecê, com o nosso amigo Washington,
com o Prefeito Elmo, o Monteiro, Ailton, Silvan e polo da região – são prefeitos das cidades.
E nós também queremos aqui pedir ao Congresso Nacional – porque lá estivemos na
Cooperativa de Irecê, com os agricultores –, a Câmara e o Senado, derrube aqui o veto ao art.
3º da renegociação das dívidas dos pequenos agricultores. Esse veto foi feito por Temer contra
os agricultores. Vai prejudicar e está prejudicando 600 mil agricultores do Nordeste brasileiro e
muitos agricultores da região de Irecê.
Está aqui, inclusive, uma comitiva da Copirecê, com Ernani, com Everaldo, com várias
pessoas, aqui dentro do Congresso Nacional, pedindo o apoio dos Parlamentares desta Casa,
para que obviamente seja inaugurado, de uma vez por todas, o Projeto Baixio de Irecê, marcado
para ser inaugurado agora em março.
Mas as famílias dos pequenos agricultores irrigantes que vivem no perímetro da irrigação
ainda não tiveram seus problemas resolvidos, e nós apelamos para que sejam resolvidos, para
que sejam incluídos também nesse processo da inauguração do Projeto Baixio de Irecê. Faz
quase 30, 40 anos que se fala desse projeto, mas até agora não se conseguiu ainda inaugurar esse
projeto importante para a região.
Por último, eu queria aqui registrar para o povo brasileiro que o Temer não para de fazer
miséria com este País. Nós precisamos, de uma vez por todas, botar Temer para fora. Que
cheguem logo as eleições, para tirar o vampirão daí. Ele agora já pensa e quer trazer, na semana
que vem, aqui, a privatização da Eletrobras e da Chesf.
Eu quero ver qual é o Deputado nordestino e brasileiro que vai apoiar aqui a privatização
da Eletrobras e da Chesf. É outra imoralidade do Governo Temer. E já fala também em querer
entregar o Banco Central. Pasmem, Excelências.
Está entregando tudo! Já entregou o pré-sal. Já colocou, inclusive, de isenção fiscal, R$1
trilhão para a Shell e outras empresas do petróleo – além da nossa tecnologia. A única empresa
que tem e domina a tecnologia da exploração do petróleo em alto mar...
(Interrupção do som.)
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O SR. CAETANO (PT - BA) – Só para concluir, Sr. Presidente. Só para concluir,
Excelência. (Fora do microfone.)
É exatamente a Petrobras a única empresa que domina a tecnologia. Quando vem uma
empresa internacional para cá, quando vem uma multinacional aqui, para o Brasil, ela não
importa tecnologia, não.
Eu sou lá de Camaçari, onde há o Polo Industrial, um polo petroquímico. Quando quebra
uma máquina de uma empresa chinesa, de uma empresa lá da Alemanha ou dos Estados
Unidos, eles trazem os trabalhadores, os técnicos dos Estados Unidos ou da Alemanha ou do
Japão, para consertar as máquinas, para a gente não dominar a tecnologia.
Aqui nós estamos entregando o Brasil, o Presidente Temer está entregando às
multinacionais exploradoras do petróleo a tecnologia que genuinamente é nossa. Isso é um
absurdo. E quer entregar a Eletrobras, a energia, quer entregar o ar, o sol, a terra e o mar.
Fora, Temer! Vamos lutar para tirar esse homem enquanto ele não acaba com o Brasil. E
viva o povo brasileiro! Já era a reforma da previdência!
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Por permuta com o
Deputado Wadih Damous, concedo a palavra ao Deputado Pedro Uczai, do PT, de Santa
Catarina.
O SR. WADIH DAMOUS (PT - RJ) – É o contrário, Presidente. É o contrário,
Presidente. Wadih Damous é que vai falar.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Wadih... Eu pronuncio...
O SR. WADIH DAMOUS (PT - RJ) – Damous. No Maranhão, é Damous.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Lá no Maranhão, é
Damous, que fez a permuta com Pedro Uczai.
O SR. WADIH DAMOUS (PT - RJ) – Presidente, eu só peço que reponha o meu
tempo.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Cinco minutos, Excelência.
O SR. WADIH DAMOUS (PT - RJ. Para uma breve comunicação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu venho a esta tribuna... É claro que
o assunto do momento é a votação de ontem na triste noite, na Câmara dos Deputados, que
aprovou o decreto de intervenção na minha cidade, no meu Estado do Rio de Janeiro. Eu saí
daqui muito triste, porque a construção narrativa que aqui foi feita não corresponde à verdade.
É uma narrativa fabricada.
Mas não é sobre isso que venho falar, Presidente. Eu acho que não devemos cair
prisioneiros dessa pauta punitivista de segurança pública aqui no nosso País. Eu quero tratar do
assunto de execução da pena em segunda instância e a relutância da Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, em pautar o tema no Supremo Tribunal Federal.
E por que essa pauta não é designada? Porque a Presidente acha que não deve. Isso é o
absurdo dos absurdos. Ela outro dia disse: "Não podemos apequenar o Supremo por causa de
um processo." Não se trata de um processo. Não se trata meramente do habeas corpus do exPresidente Lula, embora isso deva ser pautado. É um habeas corpus, tem precedência sobre
qualquer outro feito. É um habeas corpus preventivo. Estivéssemos nós num Estado democrático
de direito, a data desse julgamento já teria sido marcada. Mas não é isso. Não quero me limitar
a isso.
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Eu quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, Senadores, Senadoras, que são
milhares de presos provisórios em nosso País. São milhares de prisões que podem ser revistas no
Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, mas a Presidente do Supremo
Tribunal Federal não pauta, com a ótica pequena, ela sim, com a ótica apequenada de que isso
pode beneficiar o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Isso, sim, é uma visão distorcida de quem deve presidir um tribunal. Há direitos de
milhares de pessoas que não têm nada a ver com o jogo da política, com acusações de corrupção.
São jovens negros e favelados que estão confinados em penitenciárias que querem ter a
apreciação do seu recurso no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, que
não são pautados e agora já sofrem as agruras da pena.
Ao contrário de um estudo que teria sido encomendado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso, o Conselho Nacional de Justiça tem um levantamento estatístico, e isso foi
demonstrado na época do julgamento em que o Supremo Tribunal Federal deu a sua guinada
jurisprudencial, em que, pelo menos, de 15 a 20% dos recursos em instâncias superiores são
providos. Quem vai repor os anos de confinamento a essas pessoas quando elas tiverem seus
recursos julgados no Supremo Tribunal Federal, Deputado Fábio Trad?
Então, Sr. Presidente, impõe-se que a Ministra Cármen Lúcia designe pauta para esse
julgamento. Não tem cabimento manipular o Regimento Interno, não tem cabimento se
desinteressar pela sorte de milhares de brasileiros que aguardam o julgamento de habeas corpus
no Supremo Tribunal Federal ou de recurso extraordinário ou de recurso especial no Superior
Tribunal de Justiça, e o Supremo não se posicionar, já se sabendo que aquela maioria foi muito
apertada e que há ministros que já declararam que mudaram de posição. Sr. Presidente, é isso
que se impõe.
O tribunal, sobretudo a nossa Corte Suprema, apequena-se dessa maneira, administra a
pauta dessa maneira, distorcendo o que, de fato, acontece no Brasil, o que não se resume, repito,
aos interesses de meia dúzia de poderosos de colarinho branco. Se a nossa população pobre é
encarcerada muitas vezes injustamente e presa ilegalmente, se 30% dos nossos presos são de
presos temporários, então, Ministra Cármen Lúcia, assuma, de fato, a Presidência do Supremo
Tribunal Federal e paute aquilo que deve ser pautado nos termos do Regimento Interno da
Suprema Corte brasileira.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Obrigado, Sr. Deputado.
Concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo, do PT, do Pará.
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs Deputadas, quando a gente espera que o Governo Temer
produza alguma proposta séria para combater a violência neste País, ele aparece com um
decreto de intervenção que ninguém acredita que vai resolver, nem por alguns meses, a questão
da violência, porque a violência não se resolve com decreto. A violência se resolve com um
programa, com leis, com orçamento, com unidade nacional do Governo Federal, dos governos
estaduais e dos governos municipais. Decreto é uma folha de papel que meia dúzia de pessoas
ilegítimas que estão no Planalto, assaltantes, porque assaltaram o poder, assinam e colocam na
mão de um general. Ora, como um país que tem menos de 1% do orçamento para segurança
pública federal... Preste atenção, povo brasileiro! O Brasil investe menos de 1% do orçamento na
segurança pública federal.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

34

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

Eu não quero dizer que é só dinheiro que vai resolver, mas, lá no Estado do Pará, se eu
faço uma reunião com o Presidente do Poder Judiciário para discutir a estruturação das
comarcas, o Presidente vai dizer: "Deputados, a gente gostaria de colocar mais juízes, mas não
há orçamento." Aí eu vou para o Ministério Público. O Ministério Público me diz: "Deputados,
nós gostaríamos de colocar mais promotores, mas não há orçamento." Aí eu vou para o
Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, com 20 lideranças lá do Município de
Gurupá, no Marajó, para discutir como melhorar a segurança pública daquele Município, e o
Secretário de Segurança Pública do Pará vai dizer: "Deputados, bem que eu gostaria, mas não
há dinheiro para mandar mais policial; não há dinheiro para comprar mais viaturas; às vezes,
não há dinheiro nem para gasolina da viatura velha que está lá naquele Município. Às vezes, as
prefeituras precisam manter ajuda à polícia local."
Então, é claro que também nós precisamos de orçamento. Se o Estado só tem mil policiais
e precisa fazer um concurso para mais mil, tem que haver concurso público. Quantos jovens
inteligentes, preparados, honestos gostariam de fazer concurso para ser um policial, um
investigador, um delegado, um juiz, um promotor? Mas cadê os concursos? Acabaram com os
concursos neste País. Os 12 anos em que mais houve concurso foram no período de Lula e de
Dilma, quando o cidadão ficava escolhendo em qual passava, indo de um para outro. Era
concurso que não acabava mais. Agora não há mais concurso.
A lei que nós votamos aqui é a principal violência no Brasil, que a maioria dos Deputados e
dos Senadores votaram. Mas a Rede Globo não tem coragem de falar que essa lei foi e é uma
violência. Ninguém daqui tem coragem de discutir sobre revogar essa lei, porque essa lei proíbe
que se coloque mais dinheiro na segurança pública, na saúde, na educação...
(Interrupção do som.)
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA) – Eu também mereço mais um minuto.
Muito obrigado.
Então, como é que o Exército vai trabalhar? Como o general vai trabalhar? Vamos tirar
um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vamos fazer uma "vaquinha", uma coleta e vamos
mandar. Assim como agora vamos votar aqui a ajuda para os prefeitos. E de onde vai sair? Vai
tirar da saúde, vai tirar da educação. Ou seja, quando este Governo coloca R$1 com uma mão,
por trás ele tira R$10 com a outra sem o povo perceber.
Então, é uma grande farsa. É uma farsa este Governo. É uma farsa esse decreto. Tudo isso
junto é a maior violência no Brasil.
Que a Voz do Brasil divulgue minha fala, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Ordem do Dia.
Discussão em globo: Vetos nºs 41 a 43, de 2017.
Inscritos.
Bohn Gass, do PT, do Rio Grande do Sul.
O SR. BOHN GASS (PT - RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a sessão de hoje trata de dois temas específicos. Um são os vetos emitidos pelo Presidente da
República, que têm a ver com vários temas. E nós vamos derrubar vários vetos aqui. O segundo
tema é sobre o PLN 1, de 2018, que trata do auxílio aos nossos Municípios.
O Governo Temer, ao final do ano passado, já tinha o compromisso e a promessa de
repassar 2 bilhões para os Municípios. Mas, por uma questão tática do Governo, ele não passou
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no final do ano para os nossos Municípios, que devem ter ajuda, sim, do Governo. Ele deixou
agora, para a "boca" da retomada das votações do primeiro semestre de 2018 porque, com isso,
tentou chantagear os prefeitos para forçar os prefeitos, mediante essa ajuda aos prefeitos, a
pressionarem os Deputados a votar a péssima reforma da previdência que ele quer impor ao
povo brasileiro.
Aliás, não fosse a sua estratégia de mudar a pauta e colocar o tema da segurança, com a
questão do decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, nós teríamos, nesta
semana, não só adiada essa votação. Nosso desejo não é adiar a votação da reforma da
previdência. Nosso desejo é enterrar essa votação, enterrar essa reforma, fazer a votação para
enterrar, porque, mesmo que o Governo tenha feito todos os tipos de chantagens, inclusive
entregando, pasmem, para os empresários do País o nome dos Deputados da Base do Governo
que não estão ainda a favor dessa reforma... Para nós, não precisa entregar, nós somos contra,
temos clareza, temos posição. Mas, além dessa chantagem empresarial que fez, ele fez com os
prefeitos. E, com os prefeitos, para liberar os recursos de 2 bilhões, está retirando de várias
áreas fundamentais. Eu fiz emendas para essa sessão. Deveria passar primeiro pela CMO,
porque isso é um projeto para o Congresso Nacional, em que são retirados – pasmem – R$210
milhões. Sabe de onde? Do PAA, Deputados e Senadores. É o Programa de Aquisição de
Alimentos, que deveria ser feito para comprar arroz, que está em um preço baixo, para o
agricultor – que no tempo do Lula e da Dilma nós fazíamos compras públicas –, do leite, que
nunca estava em um preço tão desesperador para os nossos agricultores.
E o Governo, além de ter roubado dos agricultores o MDA, que é o nosso ministério, agora
ainda o Ministro Terra, da área social, não faz a compra pública devida e acaba de vez, através
da sua política do ministério, de não ajudar com compra pública, porque aqui estão tirando
R$210 milhões de uma área tão importante para o nosso agricultor de Minas, de Goiás, de todos
os Estados do Centro, do Sudeste e principalmente do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa
Catarina.
Pasmem, ele está tirando R$2,899 bilhões das nossas instituições, dos institutos federais
tecnológicos. É a nossa juventude que tem a possibilidade de fazer um curso técnico nos
institutos federais tecnológicos. Estão retirando recursos do orçamento apenas votado em
dezembro passado – estão tirando!
No caso específico, quero chamar a atenção para a Bancada do Rio Grande do Sul, do
PMDB, do PP, de todos os partidos, para que votem conosco. Estão tirando – atenção, Temer!
– do Rio Grande do Sul R$5,9 milhões do Hospital Conceição para serviços ambulatoriais, dos
hospitais em Porto Alegre. Vai ferir a saúde do nosso Estado. Está tirando R$6 milhões do
Caminho da Escola, tirando da educação para os nossos prefeitos. Então, exatamente como já
foi dito aqui, para ajudar os Municípios, está retirando de outras áreas importantes
fundamentais dos Municípios.
O Governo tinha possibilidade de economizar sabe de onde? Da propaganda que ele fez,
caríssima propaganda para mentir para o povo brasileiro que essa reforma da previdência
mexeria em privilégios. Não mexe em privilégio nenhum, a não ser que um professor, que um
agricultor, que um comerciário e que um metalúrgico sejam privilegiados. Não, com esses não
mexe!
Por isso nós estamos, Presidente, fazendo exatamente o debate aqui dos vetos e, ao mesmo
tempo, do PLN nº 1, retirando...
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(Soa a campainha.)
O SR. BOHN GASS (PT - RS) – Eu concluo, Presidente, já agradecendo a
oportunidade aqui, da minha fala na inscrição, de poder dizer que esses recursos que estão sendo
retirados ou da educação, ou dos institutos federais e tecnológicos, ou da saúde, ou de várias
atividades do PAC... O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento no País. Muitas obras
estão paradas, e o Governo Temer insiste em tirar recursos, como retira de um outro dado mais
de R$120 milhões de áreas sociais, aprofundando o fosso da distância social, porque nós tiramos
o País da miséria, e o Temer está de novo colocando o País na rota da miséria, infelizmente.
Por isso a nossa contrariedade com os recursos, retirando de programas fundamentais da
economia e de atividades sociais do nosso Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Srs. Deputados, Srs.
Senadores, nós vamos continuar discutindo a matéria, mas eu declaro aberto o processo de
votação e solicito aos Srs. e Srªs Parlamentares que se dirijam aos postos de votação, os Srs.
Deputados, e continuaremos a discussão.
Concedo a palavra ao Deputado José Carlos, do PT do Maranhão pela Liderança do PT.
O SR. ZÉ CARLOS (PT - MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador João Alberto, do nosso Estado, que preside esta sessão do Congresso nesta tarde de
hoje, Srªs e Srs. Congressistas, venho à tribuna para tratar de um assunto que atribuo agora,
depois de derrotarmos a PEC da Previdência, a mais importante que esta Casa tem que pautar
e os Srs. Deputados e Congressistas têm que estar antenados. Trata-se da privatização da
Eletrobras, da tentativa desse Governo e seus efeitos perversos para o Estado brasileiro.
Ontem, convencido definitivamente de sua derrota na tentativa de reformular a
Previdência e para justificar aos mais pobres deste País, o Governo apresentou uma pauta
prioritária para ser aprovada aqui no Congresso Nacional, uma pauta que compõe 15 itens. Mais
uma vez, essa pauta do Governo visa apenas acalmar e agradar o mercado, que se mostrou
insatisfeito com a não aprovação da reforma da previdência; acalmar aquele com quem esse
Governo está comprometido que é o capital financeiro.
Um dos itens da pauta desse Governo é a privatização da Eletrobras. Tudo indica, com
relação a esse item – privatização da Eletrobras – que o Governo vai tentar acelerar o processo,
uma vez que não se trata de uma proposta nova. Tanto é assim que, desde o início do ano
passado, já tramita aqui na Câmara um Projeto de Lei (o PL nº 9.463/2018) e a MP nº 814, de
dezembro de 2017 que tratam, justamente, das condições de privatização dessa empresa.
Gostaria de tecer alguns comentários sobre três pontos específicos relacionados a essa
privatização, que é a nova obsessão do Governo. O primeiro ponto diz respeito ao perfil da
empresa que o Governo colocou em processo de privatização, a Eletrobras. A Eletrobras, da
qual a União é acionista com 51% das ações, é a principal empresa de geração e transmissão de
energia do País. Possui 31% da capacidade de geração, 47% das linhas de transmissão e 5,1% do
fornecimento ao mercado consumidor no País. Quero ressaltar que o a União é o maior
acionista, com 51% das ações ordinárias.
A Eletrobras, desde os Governos Lula e Dilma, passou a ser um dos maiores agentes do
setor elétrico brasileiro. E aqui é importante ressaltar que, enquanto o País sofreu com o famoso
apagão de 2001, no Governo Fernando Henrique Cardoso, de 2013 a 2014, durante a maior crise
hídrica que este País já enfrentou, o sistema elétrico brasileiro sustentou a demanda por energia
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sem qualquer racionamento. Em resumo, a Eletrobras foi a empresa que garantiu a segurança
energética do País.
O segundo ponto diz respeito às consequências dessa privatização para o povo brasileiro. A
privatização da empresa e a imposição do novo modelo que passará a vigorar, conforme
anunciado, privilegia o mercado livre de comercialização de energia, desobriga as empresas
geradoras de manter os preços de energia nos valores contratados mais baixos, a chamada
"descotização". O resultado será, de acordo com os especialistas, o aumento imediato das tarifas,
principalmente para o pequeno empresário e o consumidor residencial.
(Soa a campainha.)
O SR. ZÉ CARLOS (PT - MA) – O terceiro e último ponto diz respeito à pergunta
"quem ganha com a privatização?". Essa é uma pergunta fácil de responder. Podemos começar
com quem não ganha.
Em primeiro lugar, não ganha o Governo. Não ganha porque o capital que vai entrar com a
venda dessa empresa não paga a dívida pública. É uma arrecadação prevista de R$ 30 bilhões,
enquanto a dívida pública é de R$3,3 trilhões.
Não ganha o trabalhador brasileiro. Não vai ter emprego. Vai ter queda de emprego.
Não ganha a sociedade brasileira, de maneira geral, ao contrário do que assegura o
Governo.
Com a privatização, só quem ganhará mesmo serão as empresas que vão vencer a
concorrência, que vão comprar uma empresa que o Governo coloca com R$30 bilhões por uma
empresa que vale R$370 bilhões. É essa a conta que o trabalhador vai pagar. O Governo vai
vender...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ZÉ CARLOS (PT - MA) – Só para concluir, Sr. Presidente. Só para concluir, por
favor.
Uma empresa que vale R$370 bilhões vai ser vendida por R$30 bilhões. Essa é a reflexão
que trago para o Congresso nesta tarde de hoje.
Srs. Senadores, não podemos deixar que uma empresa estratégica... Os países mais
industrializados, os países mais fortemente respeitados neste mundo têm o sistema elétrico como
prioritário, como de segurança nacional. Não pode o País, o Brasil, vender uma instituição que
não é do País; é do povo brasileiro. Não é desse Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Concedo a palavra ao
Senador José Pimentel, PT do Ceará.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT - CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador do nosso Maranhão, aqui presente, Srs. Congressistas, eu quero começar
registrando que hoje nós tivemos uma grande mobilização das entidades das micro e pequenas
empresas, e essas entidades, juntamente com o Sebrae e a Frente Parlamentar da Micro e da
Pequena Empresa, Câmara e Senado, concluíram agora uma reunião com o Presidente do
Congresso Nacional, o Senador Eunício Oliveira, para discutir basicamente duas coisas.
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A primeira é a data certa para realização do Congresso Nacional para votar o veto e
derrubar o veto da micro e da pequena empresa. O Sr. Presidente do Congresso nos comunicou
que, no dia 6 de março, daqui a 15 dias, ele fará a sessão do Congresso Nacional para analisar
vetos e o compromisso da Frente Parlamentar de derrubar esse veto.
Tivemos a presença de várias entidades de todos os Estados brasileiros. É por isso que o
Sr. Presidente do Congresso atrasou um pouco a sua presença aqui. O nosso Senador João
Alberto, do nosso Maranhão, conduz aqui muito bem esse debate inicial.
Por que fizemos isso? Porque o Senhor Presidente da República, o ilegítimo Michel Temer,
vetou totalmente o primeiro Refis da história das micro e pequenas empresas. Nos últimos dez
anos, o Brasil assistiu 17 Refis para as médias e grandes empresas e a nenhum Refis para a
micro e para a pequena empresa. Por esse último Refis que nós aprovamos, no final de 2017,
para beneficiar as grandes empresas, elas estão recebendo um perdão de algo em torno de R$38
bilhões.
Só para se ter uma ideia, a JBS – essa empresa que em 2014 financiou 1.810 candidaturas
ao Congresso Nacional – declarou à Receita Federal o reconhecimento de R$4,2 bilhões. Pagou,
em dezembro de 2017, do ano passado, a quantia de R$1,1 bilhão e teve o perdão de R$1,1
bilhão. Ou seja, para cada R$1,00 que a JBS recolheu como dívida que tem com o Fisco, teve
R$1,00 de perdão. Onde está isso? No fato relevante que a própria JBS encaminhou à Comissão
de Valores Mobiliários, reconhecendo essas tratativas.
A Ambev, outra grande empresa, reconheceu junto à Receita Federal uma dívida de R$3,5
bilhões. Pagou R$1 bilhão em dezembro de 2017 e deve R$1 bilhão de perdão, conforme fato
relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários.
Enquanto isso, nós tivemos, no dia 2 de fevereiro agora, o cancelamento de 1,370 milhão de
CNPJs de empreendedores individuais. É o do cidadão que vende cachorro-quente para poder
sobreviver, da outra que tem uma marmitaria e que vende 20 ou 30 marmitas de comida por
mês para poder sobreviver, do outro que tem uma borracharia. Desse público todo, o mesmo
Governo cancelou 1,370 milhão de CNPJs, no dia 2 de fevereiro. Agora, está na iminência de
expulsar do Simples mais de 600 mil micro e pequenas empresas. Cada empresa dessa tem, em
média, quatro empregados. Estamos falando do cancelamento de aproximadamente 2 milhões de
empregos. Esse Governo, que fez o perdão dos grandes – 17 perdões nós fizemos nos últimos dez
anos –, para com o micro e o pequeno tem essa forma de tratar.
Para finalizar, Sr. Presidente, em 2017, as micro e pequenas empresas apresentaram um
saldo positivo, sobre 2016, gerando mais 320 mil empregos formais, empregos de verdade,
enquanto que as empresas, fora do Simples...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT - CE) – ... tiveram um saldo negativo de 340 mil,
comparando com o saldo de dezembro de 2016.
Em outras palavras: em 2017, se dependesse das micro e pequenas empresas, o Brasil teria
tido um saldo positivo de emprego de 320 mil empregos a mais. Fechou o ano com um saldo
negativo de 20 mil empregos, por conta da posição daquelas que são beneficiadas pelos Refis.
Por isso, eu venho, aqui, Sr. Presidente, prestar esclarecimento e pedir, mais uma vez,
reconhecendo a posição do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, que aprovou o Refis
dos pequenos por unanimidade, que derrubemos esse Refis na primeira sessão do Congresso
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Nacional, para, efetivamente, fazer valer aqueles que geram emprego no Ceará, no Nordeste do
Brasil.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – Presidente João Alberto.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu que agradeço a V. Exª,
Senador José Pimentel.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – Aqui, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Pois não, Deputado Simão
Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ. Sem revisão do orador.) – Ao tempo em que
vejo V. Exª presidindo a sessão do...
(Soa a campainha.)
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – ... Congresso, sinto-me honrado e muito
honrado, relembrando os nossos tempos de Câmara dos Deputados, quando V. Exª honrava,
ilustrava e deixou aqui grandes recordações e grandes pronunciamentos.
Mas eu queria pedir a V. Exª, Presidente, que nós fizéssemos um apelo aos Deputados que
estão nas várias dependências da Casa, para que venham ao plenário. Estamos em processo de
votação e precisamos concluir isso ainda antes da sessão da Câmara, que se dará após a sessão
do Congresso.
Peço a V. Exª que a gente enfatize isso junto aos Deputados que estão em várias
dependências da Casa, para que venham ao plenário.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB - MA) – Eu que agradeço a V. Exª,
Deputado Simão Sessim. Quando Deputado Federal, nós criamos aqui o grupo dos
restauradores, e que, depois, foi vitorioso com o restabelecimento da democracia.
Eu concedo a palavra, pela Liderança do PROS, ao Deputado Felipe Bornier, PROS Rio de
Janeiro.
O SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PROS - RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Sr. Senador João Alberto, do Maranhão, é com grande satisfação que assisto a V. Exª coordenar
esta sessão de grande importância do Congresso, na tarde de hoje.
Quero dizer que acabamos de ser convocados, agora, para a reunião de Liderança, da qual
nós vamos participar, mas não poderia aqui deixar de dar o nosso encaminhamento,
principalmente na votação de ontem, quando acabamos de aprovar a questão da intervenção
federal no Estado do Rio de Janeiro. E, hoje, às 18h, após esta sessão, V. Exªs, no Senado
Federal, vão continuar essa votação, que é de suma importância não somente para o Brasil, mas
também para o Rio de Janeiro, para nós darmos essa resposta para a questão da credibilidade,
porque nós não podemos mais perder a nossa juventude para a violência, para o tráfico, para as
milícias. Nós precisamos dar uma resposta à altura.
Quero dizer que hoje temos quatro itens na pauta do Congresso Nacional. Iremos aprovar e
estar juntamente com os quatro, sendo que o primeiro é muito importante, que corresponde à
alteração das regras de adoção no Brasil, porque sabemos nós que precisamos, de fato,
incentivar, porque existem milhares de crianças, hoje, nos abrigos que precisam de pais e de
lares, para que tenham realmente o carinho e para que sejam crianças que, no futuro, vão dar
exemplos de cidadãos brasileiros para o nosso País.
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Quero dizer que nós vamos apoiar também a questão do Veto nº 03, que é de suma
importância, que é a questão do Fundo de Financiamento Estudantil. Hoje, a gente sabe que
país que não investe em educação não é país que pensa no desenvolvimento, que pensa no
futuro, e a gente precisa sempre, sim, abrir esse crédito, dar prioridade para nossa juventude,
que hoje espera apenas uma oportunidade para ingressar nas universidades, pelo País afora.
Quero dizer que que a gente precisa, de fato, investir, e que ontem foram abertas as novas
inscrições para o Fies, que vão até o dia 28. Então, é para a sociedade ficar atenta, para que não
perca o prazo, uma vez que é um assunto de suma importância, que envolve os 5.570 Municípios
de todo o País.
Quero dizer também que a gente tem que debater melhor a questão do item 4. A gente
sabe da suma importância de se criar investimentos, principalmente na área da saúde, da
segurança pública, do desenvolvimento social, investir na nova geração dessas crianças hoje, só
que, de uma certa forma, no projeto não ficou claro de que forma o Governo vai direcionar esses
recursos para os Municípios. Por exemplo, se será na questão de medicamentos, se será na
questão de maquinários...
Então, nós, da Liderança aqui do Bloco e também do nosso Partido do PROS, que temos a
bandeira principalmente do combate da criminalidade, da segurança pública, da educação e,
principalmente, da juventude, que precisa hoje estar estudando, ocupando realmente a sua
mente, porque hoje o que a gente vê, na verdade, na sociedade, principalmente no Estado do
Rio de Janeiro, é grande parcela da juventude brasileira se perdendo para a criminalidade.
Então, a gente precisa, sim, criar pautas positivas para a sociedade, que venham de acordo
com a sociedade, e parar muitas vezes com essa picuinha de ficar aqui, talvez, antecipando o
processo eleitoral, uma vez que a gente pode fazer um debate grandioso.
Quero aqui congratular o Senador Eunício de Oliveira, Presidente do Senado Federal, que,
às 18h, vai pautar o projeto da intervenção nacional. Peço a V. Exª e aos nobres Senadores,
porque esse assunto é de extrema importância, não somente para o nosso Estado do Rio de
Janeiro, mas certamente para todo o Brasil.
Precisamos, sim, de um plano estratégico, de uma política de segurança pública de força,
para mostrar para a criminalidade que a gente tem, sim, liderança política.
Esse momento é um momento novo...
(Soa a campainha.)
O SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PROS - RJ) – ... o Brasil vive um momento novo,
de uma certa forma a gente vive um descredito muito grande na política, na área social, mas
essa talvez seja uma grande oportunidade de a gente fazer uma política com "p" maiúsculo,
dizendo que a gente veio para ficar, veio para combater a segurança pública... E fico triste com
aqueles, hoje, que muitas vezes se encontram até mesmo no plenário ou fora daqui, dizendo,
torcendo para que esse plano de segurança pública não venha a acontecer e não dê certo. Quem
pensa dessa forma, infelizmente, não pensa no Brasil; não pensa no futuro de uma geração e na
capacidade do Brasil como um País desenvolvido. Pensa pequeno. Esse tipo de política a gente
tem que ignorar.
Então, vamos fazer desse debate, na noite de hoje, uma grandiosidade e dizer, dar uma
resposta para o Brasil.
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O brasileiro quer paz, quer viver com otimismo, com fé e ter o seu direito de ir e vir
assegurado.
Uma boa tarde a todos.
(Durante o discurso do Sr. Felipe Bornier, o Sr. João Alberto Souza, 2º VicePresidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira,
Presidente.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao
Deputado Marcon, PT do Rio Grande do Sul.
Está presente? (Pausa.)
Deputado Marcon. (Pausa.)
Deputado Marcon está presente? (Pausa.)
Não está presente. Eu vou chamar o próximo.
Wadih Damous.
Deputado Wadih Damous. (Pausa.)
O SR. WADIH DAMOUS (PT - RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. e Srªs Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras, eu volto a esta tribuna,
desta feita para falar da votação de ontem, em que a Câmara dos Deputados aprovou um
decreto de intervenção militar – e esse é o termo, e assim consta do decreto –, uma intervenção
militar no Estado do Rio de Janeiro. E daqui a pouco o Senado se debruçará sobre o mesmo
assunto. Espero que com resultado diferente.
E eu assisti atentamente aos Deputados e às Deputadas se sucedendo aqui na tribuna,
sobretudo aqueles e aquelas que defenderam a intervenção, e a narrativa, aqui, narrativa préfabricada, o cenário que construíram para o Rio de Janeiro – eu moro lá... Eu sinceramente não
me reconheci naquele cenário. Que o quadro de segurança pública no Rio é grave todo mundo
sabe – e há muitos anos; não é de hoje. Agora, ontem eu estava com uma estatística do Ipea,
publicada em 2017, e o Rio de Janeiro não se encontra nem entre as 30 cidades mais violentas
do Brasil. E eu vi aqui Deputados e Deputadas traçando um quadro, dizendo que o carioca e o
fluminense têm medo de sair de casa de dia, porque não sabem se vão voltar vivos à noite. E eu
fico me perguntando: e o morador de Marabá? E o morador daquelas cidades ali relacionadas –
Altamira também, no Pará? Não sentem o mesmo temor? Por que isso é exclusividade, se é que
isto acontece, de moradores do Rio de Janeiro?
E há algo que me chama a atenção: eu não vi, nem no decreto, nem na palavra de ninguém
que tenha defendido esse malsinado decreto, um esclarecimento à sociedade brasileira de qual é
o real objetivo dessa intervenção. Qual é o objetivo? É desalojar os bandos armados dos
territórios que eles dominam no Rio de Janeiro? Esse é o objetivo? O objetivo é acabar com a
corrupção na polícia do Rio de Janeiro? Esse é o objetivo? Isso não está estabelecido. O que nós
vemos são declarações dos comandantes do Exército, preocupados com uma suposta falta de
autonomia.
Hoje, o General Villas Bôas declarou que quer a mesma autonomia de 1964. Vejam a
gravidade dessa declaração! Ele quer a autonomia que os militares tinham, em 1964, para atuar
nessa intervenção lá no Estado do Rio de Janeiro. E nós sabemos ao que levou aquilo que o
general Villas Bôas chama de autonomia lá, Deputado Uczai, nos idos de 1964. É isso que nós
queremos de volta?

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

42

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

Nós sabemos, Srªs Senadoras, Senadores, Deputadas, Deputados: o Exército não foi
concebido para esse tipo de operação. Nós sabemos que eles se sentem desconfortáveis. Eles
operam missões de guerra, e é na lógica de guerra que o general Villas Bôas cobra essa
autonomia, porque eles não têm como atuar, exercendo suas habilidades de militares, sem essa
autonomia. É autonomia para matar; é autonomia para enfiar pé na porta de barracos; é
autonomia para o massacre da população pobre, negra, favelada, do meu Estado e da minha
cidade.
Nós queremos, sim, plano de segurança pública para o Estado do Rio de Janeiro, mas não
isso que foi apresentado. Isso que foi apresentado e aprovado aqui, ontem, não passa de
intervenção militar, não passa do ponto inicial de uma escalada autoritária no Brasil e de
consolidação do Estado de exceção em nosso País.
Com isso nós não podemos concordar.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao
Deputado Luiz Carlos Hauly, chamando a segunda vez.
Luiz Carlos Hauly está presente ou não?
Então, concedo a palavra ao Deputado Henrique Fontana.
Está presente?
Henrique Fontana.
Concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo, do PT.
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA) – Ainda não sou...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Desculpe, é porque a letra aqui
está muito ruim.
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Ainda não
sou doutor. Quem sabe...
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs Deputadas, toda pauta que vem deste Governo é
uma pauta que é contra a maioria do povo brasileiro. É uma pauta que interessa aos chamados
mercados. E, para traduzir para a maioria do povo brasileiro quem são os mercados, são os
ricos. São os ricos, que continuam cada vez mais ricos; e os pobres, cada vez mais pobres.
É para este rumo que Henrique Meirelles, que Michel Temer, com a sua equipe, estão
levando o País.
Nós deveríamos estar aqui discutindo, exaustivamente, a reforma tributária. Por que é que
o Governo não pauta a reforma tributária? Talvez daqui a pouco nós vamos votar aqui a venda
da Eletrobras. A preço de nada. Uma Eletrobras que vale R$400 bilhões... Querem vender por
R$20 bilhões.
Aí a nossa Eletronorte, lá do Norte do Brasil, da Amazônia, que tem a Hidrelétrica de
Tucuruí, no Pará, é uma empresa com know-how de engenharia, com brilhantes engenheiros
profissionais, mas com know-how também de distribuição. A Eletronorte participou da
construção, da transmissão de energia de Tucuruí para Manaus e Macapá em tempo recorde no
governo da Presidenta Dilma. Manaus, que consumia 1 milhão de litros de óleo por dia, óleo
diesel caro, energia suja e não renovável, hoje tem energia limpa e renovável de Tucuruí. Só não
é barata porque aqueles que diziam que ia baratear o preço da energia no Brasil estão subindo
assustadoramente o preço da energia. E lá no Norte do Brasil nós pagamos a energia elétrica
mais cara do mundo, tocada a água, que deveria ser energia barata! Pagamos o petróleo mais
caro do mundo!
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Aliás, no Governo Temer agora, os navios que levam o petróleo do Rio de Janeiro e de São
Paulo lá para o Norte, antes paravam em Belém. Havia uma base, e o petróleo de Belém era
distribuído para Santarém, para Altamira, para aquelas cidades na beira dos rios, dos grandes
rios do Pará. Agora esse petróleo sai e vai para Manaus, e depois, lá de Manaus, o petróleo
volta para Belém e para Santarém. É uma loucura! E é claro que esse petróleo vai encarecer.
Chegamos a pagar hoje no botijão de gás de cozinha R$100 em alguns lares lá no Estado do
Pará. Mas você não vê a Rede Globo fazer um debate sobre isso. Você não vê os Senadores que
apoiaram o golpe...
(Soa a campainha.)
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA) – ... que tiraram a Dilma fazerem um debate sobre
isso. Você não vê os Deputados que trabalharam apoiando o golpe para tirar a Dilma vir a esta
tribuna e fazer esse debate. Vocês estão todos quietinhos, envergonhados. Vamos reagir! Se foi
um erro lutar para tirar a Dilma, outro erro é vocês ficarem calados aqui. Muitos iam votar a
favor da reforma da previdência. E o Presidente Michel Temer com a sua equipe de
marqueteiros, percebendo que iam ser derrotados esta semana, inventaram um decreto para,
como diz o ditado popular, matar dois coelhos com uma cacetada só: a gente ganha em dizer ao
povo do Rio de Janeiro que vai resolver a questão da violência e a gente sai por cima...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA) – ... para não ter que explicar... Sr. Presidente. Sr.
Presidente, por favor, mais um minuto. (Fora do microfone.) Só mais um minuto, Sr.
Presidente, Eunício, para eu terminar.
Então, por que a reforma tributária? Porque o Pará já é o maior exportador de minério do
Brasil, e esse minério não paga R$1 de ICMS para o nosso Estado, um dos maiores produtores
de ouro e não paga R$1. Está lá o cidadão pagando 27% de ICMS numa conta de energia. Até o
cacau do Estado do Pará, que é uma produção ambientalmente correta, socialmente justa, cobra
ICMS. Mas o ouro não paga ICMS, o minério não paga ICMS, e o Pará vai empobrecendo, a
ponto de prefeitos irem, de pires na mão, ao gabinete do Deputado pedir uma emenda para
comprar uma maquinazinha, porque o Governo do Estado do Pará não arruma um litro de óleo,
não arruma uma máquina, não arruma nem R$1...
(Interrupção do som.)
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Fora do microfone.) – ... para os prefeitos
consertarem as suas máquinas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao próximo
orador inscrito, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senadoras, Deputados, Deputadas, eu venho à tribuna para
informar ao Congresso Nacional que apresentei requerimento de informação a diversos
ministérios do Governo no que tange a esse pedido de intervenção federal no Estado do Rio de
Janeiro. E vou listar aqui os pontos que compõem esse pedido de informação.
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Primeiro, quais os documentos, as notas, os pareceres jurídicos e as informações que
basearam a tomada de decisão por essa situação de intervenção no Rio de Janeiro, inclusive a
informação sobre esse suposto crescimento da violência no Rio de Janeiro muito recentemente e
que o Governo, na reunião Conselho da República, não apresentou aos seus integrantes.
Perguntamos também por qual razão a intervenção acontece no mesmo momento em que
já há o emprego das Forças Armadas no território do Estado do Rio de Janeiro por força do
processo de garantia da lei e da ordem que está vigendo desde 28 de julho de 2017.
Pergunto também quais os resultados oficiais obtidos, até o presente momento, no emprego
das Forças Armadas no Estado do Rio e que justificam a decretação da intervenção federal.
Segundo militares, a situação, assim que as Forças Armadas saem do seu trabalho de ocupação,
se restabelece com o predomínio do crime organizado.
Quanto foi executado e quais as fontes dos recursos utilizados para o momento com o
emprego das Forças Armadas na GLO que vem desde 2017? E qual é a previsão orçamentária
para esse processo de intervenção?
Além do mais, queremos saber de onde esses recursos serão retirados, já que a Emenda 95
impede que haja incremento real do Orçamento da União. Portanto, de alguma área esses
recursos serão retirados. E, levando-se em consideração que o Governo Federal tem reduzido
progressivamente o repasse de recursos aos Estados por parte do Ministério da Justiça,
acreditamos que não será desse Ministério.
Pois bem, Sr. Presidente, faço inclusive essa solicitação porque é impossível agora o Senado
Federal tomar uma posição favorável a essa intervenção sem que tenha essas informações
básicas, para saber se há justificativa ou não para a aplicação dessa intervenção.
Além do mais, Sr. Presidente, nós, que lá representamos os Estados da Federação,
queremos saber por que só o Rio de Janeiro. Sabemos que a situação do Rio é grave, mas não é
mais grave que a situação do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, do
Ceará, do Espírito Santo, e o Governo se utiliza dessa situação pirotécnica para tentar reverter
uma pauta que lhe é profundamente negativa e uma avaliação da sociedade que lhe é também
profundamente contrária.
Tenho convicção, Sr. Presidente, que essa tentativa de jogada de marketing, essa tentativa
de utilização das Forças Armadas com objetivos políticos haverá de ser rejeitada pelo Senado
Federal e, acima de tudo, pela população brasileira que quer solução para a segurança pública,
mas que seja feita da maneira adequada, com recursos e sem quebrar o pacto federativo do
nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Leitura de requerimento de
destaque.
Foram recebidos requerimentos de destaque dos partidos: do PT, na Câmara; PCdoB,
Câmara; e DEM, Câmara, para todos os itens do Veto 41, que será votado no painel eletrônico.
(Requerimentos nºs 1 a 3/2018-CN – Vide item 2.1.1 do Sumário)
Próximo.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP) – Presidente, enquanto o orador vai para a
tribuna, o senhor me permite um minuto?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Um minuto para V. Exª.
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O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP. Sem revisão do orador.) – Com a aquiescência
do nosso querido Senador Benedito de Lira.
Presidente, primeiro, desejo um bom ano para o Congresso Nacional, já que hoje é a
primeira sessão, e eu quero fazer um registro de que está aqui do meu lado o Vereador Rodrigo
Manga, que preside a Câmara Municipal de Sorocaba, uma das principais cidades do Brasil.
Rodrigo Manga é uma liderança fundamental de toda a região e do Estado de São Paulo e,
neste momento, nos visita.
Seja bem-vindo, Rodrigo! Espero que a sua presença inspire o Congresso Nacional a votar
temas de interesse do povo brasileiro.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra, pela
Liderança, ao Deputado Ivan Valente.
Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados, ontem, até de madrugada, votou a
chamada intervenção no Rio de Janeiro, que, do nosso ponto de vista, do PSOL, é uma
intervenção militar. Está lá no decreto, escrito: a natureza do cargo ocupado pelo interventor é
militar. E ele é o comandante de uma tropa de mais de 50 mil soldados, exercendo um cargo
civil como Secretário de Segurança Pública da governança do Rio de Janeiro.
O que nós assistimos foi um grande espetáculo, que foi criado no pós-Carnaval, para
suscitar uma questão que é a intervenção, que é dizer que nunca a violência atingiu tal nível no
Rio de Janeiro, o que foi comprovadamente não verdadeiro.
Em segundo lugar, não é o único Estado que tem problemas de segurança. Aliás, há
Estados que têm problemas de segurança ainda piores. E nós sabemos perfeitamente disso. O
problema é que Michel Temer é do PMDB. Luiz Fernando Pezão é do PMDB. A mesma
quadrilha que comanda o Executivo Federal comandava também o estadual, com uma
ramificação na Assembleia Legislativa. Também está preso o Sr. Jorge Picciani. E eles
combinaram o jogo: "Larga a segurança pública, vamos girar a agenda".
E eu quero mais uma vez, desta tribuna, dizer o seguinte: previdência, previdência,
previdência. Foram dois anos falando isto, e, no último ano, todos os dias, na mídia: há que se
votar a previdência. De repente, a previdência saiu da pauta por um fato pitoresco. Ou seja,
como ela é uma emenda constitucional, com intervenção não se vota emenda constitucional,
como também não se pode votar fim do foro privilegiado, que é também uma emenda
constitucional. Sai da pauta. Aliás, essa questão também é bem adequada àqueles lá do Palácio
do Planalto e a tantos outros, inclusive desta Casa e do Congresso Nacional.
Mas, desta tribuna, eu quero, em primeiro lugar, saudar todos os brasileiros e as brasileiras
que se insurgiram contra o ataque ao direito à aposentadoria pelo sistema público e que
resistiram a essa demagogia que visava privatizar a previdência pública do nosso País e entregála ao capital financeiro. Privatizar para entregar ao capital financeiro.
Em segundo lugar, Presidente, nós entendemos que o que está acontecendo no Rio de
Janeiro é um desvio de foco. O Governo, que não tinha mais agenda, quer mudar o foco das
investigações sobre ele próprio. Mais do que isso: o Governo quer navegar, quer surfar na onda
do desespero do brasileiro, da brasileira, que, no Brasil inteiro, sofre com a exclusão social, com
a violência urbana, com o crime organizado.
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Com tudo isso, aparece uma solução: uma intervenção militar que é falsa.
Desta tribuna, nós queremos dizer: toda solução que é falsa, que é improvisada, que visou
na verdade mudar o foco da política neste momento em algum ponto vai dar errada. Nós não
sabemos quanto vai durar esse efêmero sucesso do enfrentamento, porque uma parte da
criminalidade vai fugir, uma parte vai se esconder – vai haver uma redução –, mas, logo em
seguida, como aconteceu na Favela da Maré, voltará tudo às mesmas. Ou seja, na verdade é
uma falsa solução, só que com uma violência a mais.
Essa questão de permitir mandato de busca e apreensão e prisão é estado de exceção, é
colocar o Brasil na lista daqueles que desrespeitam os direitos civis...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) – ... que desrespeitam os direitos civis, os
direitos humanos.
Esse debate tomou conta dos meios de comunicação porque ele é o grande debate. Ora, se
você pode invadir uma favela, uma rua inteira, violar o domicílio de qualquer cidadão, prender à
vontade sem culpa formada, sem decisão judicial nenhuma, você cria uma ditadura. E aí é a
perversidade que vai acontecer, porque não vai haver mandato de busca na Vieira Souto nem no
Leblon, vai ser nas favelas. É lá que vai acontecer. Ou seja, quem vai pagar a conta são os
negros, os pobres, aqueles jovens brasileiros que precisam de emprego, saúde, educação, cultura
e lazer.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao Senador
José Medeiros. Senador José Medeiros está presente?
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco/PODE - MT. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, mais uma vez venho aqui, nesta tribuna, para falar sobre uma questão muito
importante para o Brasil e para o Estado do Mato Grosso. É inadmissível que ano após ano,
Governo após Governo, órgãos do tipo da Funai e do Ibama continuem privilegiando mais as
filigranas, a papelada das leis e dos regulamentos em detrimento das obras estruturantes deste
País.
Falo isso por causa da BR-242 e da BR-174, no Estado do Mato Grosso: há anos, os
aportes financeiros já estão prontos para serem feitos, a obra é totalmente necessária, mas os
burocratas pedem cada vez mais papéis. Desta vez, Sr. Presidente, Mato Grosso já perdeu a
paciência.
Não sei quem indicou a Srª Sílvia para o Ibama – deve estar nesta Casa, neste momento –,
mas eu gostaria de pedir, em nome do povo de Mato Grosso, que pudesse trocá-la, porque a
Presidente do Ibama, que foi colocada ali para ser uma facilitadora, simplesmente sucumbiu à
burocracia. Mato Grosso espera há oito anos pela BR-242, e ela simplesmente continua com a
mesma burocracia que existia com o outro. Nós lutamos para modernizar o Governo, lutamos
para tirar um governo burocrático, um governo que prezava um Estado pesado, e colocamos
uma lá para fazer a mesma coisa. A Funai continua do mesmo jeito.
Então, nós precisamos mudar esses órgãos ou então o Brasil precisa fazer um grande
debate: se quer se desenvolver ou não.
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Nós queremos proteção do meio ambiente. Nossos indígenas estão passando fome na sua
grande maioria, e esses órgãos ficam aí: é ONG para lá, dinheiro para cá, papel para lá, e nada
se resolve.
Sabe por quê? Porque é sempre a mesma cantilena, escorada por uma turma aqui, neste
plenário, e na Casa vizinha; o mesmo discurso que agora usam lá no Rio de Janeiro, esse mesmo
discurso de bacana, que por décadas foi canteiro fértil para o surgimento de quadrilhas como o
Comando Vermelho, o PCC.
Sabe por quê? Porque é sempre o seguinte: em nome dos direitos humanos, em nome dos
direitos dos pobres, dos negros, das minorias, deixam proliferar a "bandidada". Quem se dá bem
não são os pobres, não. Quem se dá bem é a "bandidada" que está lá, porque os pobres – os
pobres! – estão lá morrendo no útero da mãe, antes de nascer, através das balas perdidas dos
fuzis.
Eu coloquei um projeto, Sr. Presidente, e espero de V. Exª que possa ser dado prioridade.
Nós precisamos... Além de dar apoio a essa intervenção federal, precisamos dar instrumentos
para que as forças federais possam agir, porque aquelas forças federais, no Rio de Janeiro, sem
poder agir não vão passar de um desfile bélico.
Só para se ter uma ideia das armas que hoje os bandidos usam ali nos morros do Rio de
Janeiro, nos bairros do Rio de Janeiro, nos grandes centros brasileiros: uma rajada são vários
tiros, mais de dez tiros por segundo. Então, esta história de dizer que o policial, ao ver um
sujeito com arma de guerra, só pode reagir após ser alvejado esquece; morreu; morreu Maria
Preá. Depois de se levar dez tiros de fuzil, Senadora Lídice da Mata, até alma sai de muleta.
Por isso, coloquei um projeto para que, quando as forças federais ou as do Estado, numa
situação de conflito, virem alguém com arma de guerra num bairro, possam alvejar
imediatamente. Sabe por quê? Porque, se o bandido alvejar primeiro a polícia, não dá tempo:
em um segundo, são dez tiros de fuzil que ela já levou. Saia andando depois de você levar dez
tiros de fuzil!?
Então, como um sujeito vai para lá, numa situação de guerra, e você fala: "Você vai para
lá, mas você só vai poder usar essa arma aí se atirarem em você"? Então, tudo bem, leva-se uma
rajada de metralhadora, e se vai fazer o quê? É melhor não mandar ninguém então. Tire a
polícia de lá, deixe os bandidos lá e deixe tudo à mercê. Aí é o Estado paralelo que vai
comandar. Se for desse jeito, tudo bem. Aí dá certinho com o discurso dessa turma que vem
aqui dizer que está defendendo os pobres.
Aliás, arrepio me dá quando vejo uma turma que sobe aqui e que diz que está defendendo
o pobre. Cada vez em que se fala no pobre aqui, o pobre se lasca.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao
Deputado Delegado Edson Moreira. Presente?
E, mais uma vez, vou convidar os Deputados, porque, na ficha de votação, ainda não há
257 Parlamentares. Então, é preciso que os Deputados votem, para que eu tenha um número
aqui adequado para iniciar a sessão do Congresso Nacional, em votação dos destaques.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR - MG. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senadores, Senadoras, Deputadas, é importante que
sejam votados esses vetos, para que posteriormente nós possamos derrubar os vetos das micro e
pequenas empresas. Por quê? Não é possível que se perdoe uma dívida das grandes empresas,
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trilhões e trilhões de reais, e deixe as microempresas fora desse contexto. É um descalabro isso
que foi feito, uma grande covardia com os microempresários.
Então, como o Sr. Presidente já prometeu que vai colocar em votação agora em março esse
veto das microempresas, vamos derrubar. Não é Passarinho? Tem que derrubar esse negócio.
Sr. Presidente, mudando agora o contexto para outro giro, vamos partir para a segurança
pública – o que, inclusive, foi tema do discurso de abertura, por V. Exª, do Congresso Nacional,
e pelo Presidente da Câmara. A violência está realmente campeando em nosso País, e culminou
com essa intervenção que tivemos no Rio de Janeiro, agora, depois do Carnaval.
Inclusive, Presidente Eunício, vocês vão votar agora essa intervenção – daqui a pouco –, e,
com certeza, deve passar também no Senado, já que na Câmara foi aprovada com folga. Foi um
trabalho árduo pela segurança pública.
Conforme eu, o Coronel Fraga e o Capitão Augusto vamos dizer aqui nesta tribuna, o
Ministério da Segurança Pública é de suma importância para o País. Tem-se que ter uma
diretriz nacional para a segurança pública. Por quê? Da maneira que está neste País, no qual
assaltantes tiram uma mulher grávida de dentro do carro e disparam um tiro de revólver contra
a sua cabeça, colocando em risco a vida dela e a vida do recém-nascido, do neonato, que foi
retirado às pressas lá no Rio de Janeiro... E a outra grávida que estava no supermercado,
prestes a dar à luz, e é atingida por um tiro de fuzil, e o seu filho é morto dentro do útero da
própria mãe, é um escárnio, é uma afronta à segurança pública neste País.
E isso está em todo o País, essa violência está em todo o País. No DF, em São Paulo e em
Minas Gerais principalmente. O número de homicídios está chegando ao patamar de 70 mil
homicídios. Eu não sei o número correto dos homicídios ocorridos no ano de 2017, mas deve
beirar os 65 mil ou os 68 mil homicídios – sem computar as outras mortes por lesão corporal
seguida de morte, por extorsão mediante sequestro com morte, latrocínios, etc.
Então, a segurança pública neste País está muito grave. Cidades inteiras estão sendo
tomadas por assaltantes que explodem caixas eletrônicos e levam pânico e terror a toda uma
população. E isso é no País inteiro.
Eles agora não estão escolhendo mais as pequenas cidades, não, porque eles descobriram
que a segurança pública é falha, está em déficit, principalmente a polícia investigativa. A polícia
investigativa está em sua minoria. Não há investimento na segurança pública. Então, tem que
haver uma injeção de recursos na polícia investigativa, para que se chegue a um bom termo e
consigamos identificar com inteligência os criminosos e colocá-los de onde eles não devem sair,
que é atrás das grades.
Vamos votar leis duras este ano – isso é uma promessa de V. Exª e também do Presidente
da Câmara. E assim espero. Que sejam votadas este ano leis penais, de execuções penais e
processuais penais duras para se combater a criminalidade com inteligência.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao
Deputado Décio Lima, pela Minoria – Décio Lima, Líder da Minoria.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srªs Deputadas, Srs. Deputados, Srs. Senadores, trago aqui neste momento um
sentimento que, acredito, é da grande maioria do povo brasileiro: um alívio em decorrência do
recuo do golpe da agenda produzida pelas mãos visíveis do sistema financeiro com relação à
famigerada tentativa da reforma da previdência.
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É um recuo que, embora temporário, revela a reação contundente da defesa do povo
brasileiro, dos setores populares, dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade para
que nós não venhamos mais a ter a possibilidade da continuidade dessa agenda, que quer excluir
milhões de brasileiros e brasileiras.
Ao mesmo tempo, Srªs e Srs. Deputados e Senadores, revela-se a esquizofrenia deste
Governo pelo ato votado ontem à noite aqui, na madrugada adentro, nesta Casa da Câmara dos
Deputados. Um ato de loucura total, quando estabelecem um processo de intervenção militar na
cidade do Rio de Janeiro sob a pálida alegação de trazer a agenda, que é uma agenda que o
Brasil precisa enfrentar, da segurança pública.
É um ato de loucura, primeiro, trazer as Forças Armadas para combater no varejo dos
acontecimentos, algo que contraria a própria natureza da defesa da cidadania e da soberania
nacional. As Forças Armadas, neste momento, tinham que fazer justamente o papel contrário:
cuidar das fronteiras do nosso País e fazer com que nós possamos ter proteção, sobretudo, nos
aspectos que têm impulsionado a violência e trazido insegurança para a sociedade brasileira, que
são os caminhos que passam com tranquilidade pela América Latina, trazendo para cá os
processos de drogadicção, principalmente no aspecto da cocaína. O Brasil se transformou da
101ª sociedade consumidora da cocaína para a 2ª nos últimos anos, e, ao mesmo tempo, nos três
corredores identificados do caminho da drogadicção pelo Brasil, estão os dois caminhos mais
importantes, principalmente lá, na Amazônia brasileira. E as Forças Armadas fazem o contrário
pela orientação errática deste Governo: vão cuidar da quitanda, do varejo, das favelas, da
pobreza do Rio de Janeiro com os elementos do poder, do canhão, do tanque, enquanto
deveriam, sobretudo, cuidar das fronteiras brasileiras. Lá, no Rio de Janeiro, não há fábricas do
tráfico; lá está presente o varejo, distribuído por um processo que hoje tortura a sociedade
brasileira e o mundo todo.
É um Governo que não só trata os problemas nacionais com irresponsabilidade, mas que
submete uma agenda tão importante, que é a da segurança pública, que é conter, sobretudo, a
violência no nosso País, para fazer um ato meramente de mudar a agenda de conteúdo
momentânea do nosso País, que é essa agenda produzida e que está derretendo os direitos do
povo brasileiro e, sobretudo, a soberania nacional.
Nós não vamos parar. Junto com sociedade brasileira e com o povo brasileiro aqui,
denunciando a continuidade de um processo inescrupuloso para o nosso País, que é este Governo
do Temer e do...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra à Deputada
Janete Capiberibe, pelo PSB.
Na sequência, vou encerrar a votação de cédulas, mas vou dar primeiro a palavra à
Deputada Janete Capiberibe.
A SRª JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Para discutir. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srs. e Srªs Parlamentares, Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras,
faremos um breve registro aqui sobre a nossa participação política no nosso Estado do Amapá,
com os mais diferentes segmentos da população do nosso Estado, e também sobre a votação na
madrugada de ontem do pedido de intervenção federal no Rio de Janeiro.
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A pedido do Conselho de Caciques dos Povos Indígenas do Oiapoque e dos povos galibimarvorno, galibi-kali'na e palikur, eu e o Senador Capi levamos à Secretaria de Estado do
Amapá de Ciência e Tecnologia suas propostas ao Marco Legal da Ciência, Tecnologia e
Inovação no Estado do Amapá. O marco legal também recebe contribuições da universidade
antes de ser apresentado pelo Governo à Assembleia Legislativa. A reivindicação dos povos
indígenas do Amapá e do norte do Pará pretende garantir direitos legais previstos, como a
consulta prévia para consentimento ou não, participação, retorno prático e de dividendos
resultantes das pesquisas realizadas em seus territórios. O titular da secretaria afirmou que os
povos indígenas serão contemplados no projeto. Houve uma pequena avaliação de um terceiro
ponto pedido pelo Conselho de Caciques, mas que tenho certeza de que será consensuado e
acontecerá conforme a legislação federal já vigente não só federal, mas também as internacionais
das quais o Governo brasileiro é signatário. O titular fez essa afirmação a mim e ao Senador
Capi, e nós estamos convencidos de que o Conselho de Caciques será atendido no total do seu
pedido, da sua inclusão.
Eu e o Senador Capi fomos convidados ainda para participarmos da Assembleia dos Povos
Indígenas do Amapá e do Norte do Pará, que vai ser realizada na BR-156, estrada federal, ali no
Município do Oiapoque.
Estaremos, ainda, proferindo palestra aos indígenas alunos da Universidade Federal do
Amapá em Oiapoque do curso de licenciatura intercultural indígena neste final de semana.
Ainda faço um registro que nos enche de tristeza que é o do falecimento do Cacique
Geraldo Lod, um grande líder das comunidades indígenas do Oiapoque, que deixou seu exemplo
de grande líder pacifista, comparável ao grande líder mundial que foi Mahatma Gandhi.
(Soa a campainha.)
A SRª JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP) – Sr. Presidente, não terei tempo de fazer
parte da minha fala, mas aproveito para colocar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro,
que foi aprovada na madrugada de hoje nesta Casa. Eu me atrevo a afirmar que ela não
resolverá a insegurança que resulta do desemprego, da desigualdade social e da falência dos
serviços públicos num Estado tomado pela corrupção...
(Soa a campainha.)
A SRª JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP) – ... e má gestão do PMDB local e
nacional.
Sr. Presidente, eu gostaria de meio minuto para concluir.
Ela serve para Temer desviar a atenção dos próprios crimes de corrupção; disfarçar o
sucateamento que a PEC da morte causa nos serviços públicos...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir, Deputada.
A SRª JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP) – ... e as privatizações, como a da
Eletrobras; adiar a votação da reforma da previdência para depois das eleições.
A intervenção é de cunho político, politiqueiro e impõe mais um sofrimento à população
carioca, carente de serviços de saúde, educação, segurança etc.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu peço o registro desta minha fala nos Anais do Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Está encerrada a votação nas
cédulas...
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – Sr. Presidente, V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vai...
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – Eu teria uma pergunta a V. Exª. Eu sei
que V. Exª anunciou que já iria encerrar, e, de fato, o fez.
Sr. Presidente, é o seguinte: a Bancada do PT, o Líder, Deputado Décio, o Líder Pimenta,
nós tínhamos um destaque na área do Fies.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Na sequência, agora.
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – Não, na área do Fies.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não.
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – Esse destaque foi retirado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só chegou um destaque. Já
encerrei a discussão.
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – Então, aquele destaque realmente não...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só há o da dotação.
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – Então, só...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Da adoção.
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – Só adoção. Certo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Destacado, só há um.
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – Eu deixo registrado, então, que nós
votamos "não" também no caso do Fies e também destaco o esforço do Deputado de Santa
Catarina, o Deputado do PSD...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Já declarei encerrada a
votação...
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – Certo.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... das cédulas e determino a
apuração dos votos.
Passa-se ao Veto 41, destacado – regras para adoção.
Para discutir o veto, concedo a palavra ao Senador Cidinho Santos.
O SR. JERÔNIMO GOERGEN (Bloco/PP - RS) – Sr. Presidente, eu estava
entregando a cédula, e V. Exª... Só quero registrar.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – É votação nominal. Então, não
há problema. (Pausa.)
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR - MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, Deputados Federais, Deputadas Federais, aproveitei esta oportunidade
aqui e subi à tribuna da Câmara dos Deputados, nesta sessão do Congresso Nacional, para
homenagear um grande brasileiro que foi aqui por três vezes Deputado Federal e também duas
vezes Senador. Estou falando da pessoa do Senador Jonas Pinheiro. No dia de ontem, 19 de
fevereiro, fez dez anos de sua morte.
O Senador Jonas Pinheiro foi natural do Município de Santo Antônio do Leverger, do meu
querido Estado de Mato Grosso, esposo da ex-Deputada Federal Celcita Pinheiro. Como eu
disse, ele foi Deputado Federal por três mandatos e foi Senador. O primeiro mandato dele, em
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1987, foi como Deputado Constituinte, integrando a Subcomissão da Política Agrícola e
Fundiária e da Reforma Agrária, da Comissão da Ordem Econômica, onde começou seu
trabalho incansável para melhorar a vida do homem do campo.
Um dos primeiros Parlamentares a ser conhecido como ruralista, Jonas Pinheiro era firme
na defesa da agropecuária brasileira, reconhecido pela luta incansável pela redução das taxas de
juros dos financiamentos agrícolas e pela facilitação da renegociação das dívidas rurais.
Um municipalista, amigo de todos, homem íntegro, que honrava os votos dos matogrossenses.
Foi eleito Senador da República por duas vezes.
Muito me honra hoje estar sentado e ocupando a cadeira que foi do querido Senador Jonas
Pinheiro no Senado Federal. Para mim, ele foi um mestre. Foi ele quem me iniciou na vida
política, ao ver minha disposição de servir à comunidade.
Na década ainda de 1990, foi por intermédio de Jonas Pinheiro que me filiei ao Partido da
Frente Liberal (PFL) e me tornei o primeiro Prefeito do Município de Nova Marilândia, então
aos 23 anos.
Outros grandes políticos do Estado de Mato Grosso também foram apadrinhados por Jonas
Pinheiro. Entre eles, o Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que iniciou sua carreira política
como suplente do Senador Jonas Pinheiro em 1994.
Para todos, Jonas Pinheiro é uma referência pelo caráter, pela força, na defesa do nosso
Estado e da agropecuária brasileira, pela sua sabedoria. Seu legado é notável, e várias
homenagens em prédios públicos, parques de exposição, auditórios, inclusive no Ministério da
Agricultura, levam o nome do Senador Jonas Pinheiro.
As sementes plantadas pelo Senador Jonas frutificam hoje. Temos um setor que não para
de crescer. O agronegócio é responsável por 23% do Produto Interno Bruto brasileiro. Tivemos
uma safra recorde em 2017 com 240 milhões de toneladas, sendo 60 colhidas no Estado de Mato
Grosso, e uma colheita para este ano prevista de 220 milhões de toneladas.
Hoje somos o celeiro do mundo, graças a homens e mulheres como o Senador Jonas
Pinheiro que reconheceram o papel central da agropecuária brasileira e lutaram para que
tivéssemos investimentos e políticas públicas para o setor.
Como diz o ditado, a palavra convence, mas o exemplo arrasta.
O Senador Jonas Pinheiro era um Parlamentar discreto, mas o seu exemplo de luta e
seriedade marcou o Congresso Nacional e é o modelo que eu humildemente tento seguir durante
o meu mandato.
(Soa a campainha.)
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR - MT) – Ao Senador Jonas Pinheiro, nossa
lembrança, nossa saudação – ontem, fez dez anos de sua passagem – a toda a sua família: D.
Celcita, Giorgio, Giani e seus netos. Quero dizer que Jonas Pinheiro, mais uma vez, foi um dos
primeiros Parlamentares ruralistas aqui da Câmara dos Deputados. Hoje, se o agronegócio é o
que é, deve-se muito ao empenho e ao trabalho de Jonas Pinheiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra à Deputada
Maria do Rosário.
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A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente do Congresso Nacional, Srªs Deputadas, Srs. Deputados, nós estamos na pauta
de hoje com um debate sobre o veto na matéria que esta Casa debateu ao longo dos últimos
anos para tentar entregar à sociedade brasileira uma legislação protetiva dos direitos das
crianças que estão com seus direitos familiares, o direito à convivência familiar e comunitária
também precarizados, em situação de rompimento dos vínculos familiares.
Este é um tema extremamente sério para o Brasil e é onde se concretiza a noção de que a
humanidade existe em cada ser humano. É um direito de toda criança, de todo adolescente, de
todo ser humano crescer em uma família, e não em uma instituição.
Dito isso, eu quero destacar que nós aprovamos a Lei 12.010, de 2009, que trata sobre a
adoção de crianças no Brasil, incluindo esse tema no Estatuto da Criança e do Adolescente. É
uma legislação bastante importante.
No entanto, sentimos a necessidade, através dos Parlamentares, o Deputado Sóstenes
Cavalcante, Relator da matéria, a Deputada Carmen Zanotto, Deputados que nos acompanham,
o Deputado autor da matéria também, que apresentou uma série de mudanças com vistas a
garantir que a lei seja cumprida, de atualizar os princípios para a proteção integral dos direitos
da criança no espírito do Estatuto.
Depois de um longo debate que envolveu juristas, Unicef e uma série de entidades, um
debate que superou a dicotomia clássica entre oposição e governo para a preservação do
interesse superior da criança, nós aprovamos um projeto de lei que foi sustentado na Câmara e
referendado no Senado, que volta agora com vetos que não devem ser mantidos.
Quero defender, portanto, senhores e senhoras, que possamos todos votar pela derrubada
do veto. Inclusive destaco o convencimento que tivemos nesse diálogo do próprio Governo de
que é importante – o Governo também concordou a essa altura – que devemos todos votar pela
derrubada do veto. Por quê, senhores e senhoras? Porque o primeiro dispositivo vetado é
justamente o que reduz o prazo.
Nós queremos que seja cumprido no Brasil um prazo no momento em que a criança está
afastada da sua família e que o Judiciário decida qual o destino que aquela criança terá. Não é
possível que ela seja levada ao acolhimento institucional, distante de cuidados familiares, e
cresça numa instituição, num abrigo sem que lhe seja dada nem a oportunidade de voltar à
família original, recuperando os seus laços, e tampouco tenha a oportunidade da família
substituta.
Destaquemos que a criança que está no abrigo, nas condições de acolhimento institucional,
em geral fica tanto tempo dentro dessa instituição que, diante do perfil daqueles que buscam
uma criança para adotar, ela perde o seu direito também a uma família substituta, porque,
crescendo, na medida em que pais e mães adotantes procuram um bebê, procuram uma criança
que seja branca, lamentavelmente. As pessoas procuram também de acordo com o viés étnico. É
lamentável isso, mas isso também existe. Não existe, entre as crianças adotadas, as crianças que
estão no cadastro de adoção, o perfil que as pessoas buscam. Então, quanto mais o tempo passa,
mais difícil fica para a criança. Mas nós estamos fazendo esse procedimento com o cuidado de
não atropelar a família original, verificando se a mãe ou se a família extensa não estão deixando
a criança dentro desse abrigo ou no hospital pela situação de pobreza, porque a pobreza não é
motivo para o abandono. A pobreza deve ser substituída pelo apoio do Estado em programas
para que ela não seja obrigada ao abandono.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

54

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

(Soa a campainha.)
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – Ainda, Sr. Presidente, o segundo aspecto
do veto... O primeiro aspecto do veto mantém o prazo de seis meses, enquanto nós estamos na
nova lei reduzindo para três meses, o que é razoável para que o juiz diga o que vai acontecer
com aquela criança.
Além disso, Sr. Presidente, a matéria é extensa. Eu tenho certeza de que não poderei
concluir, mas o segundo aspecto...
(Soa a campainha.)
(Interrupção do som.)
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – O segundo aspecto trata de uma...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir, Deputada.
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS) – ... inovação. Notem, é uma inovação,
porque, no Brasil, hoje, nós não temos na legislação os procedimentos para uma mãe que
efetivamente queira deixar a criança sob guarda do Estado para que ela venha ser adotada. E a
preocupação que nós temos é que esse procedimento seja feito com muito cuidado, com muita
atenção.
Portanto, ao derrubarmos o veto, vamos manter um procedimento cuidadoso, que fará um
símbolo. Se realmente não há outra pessoa na família, se não é uma família extensa, e se essa
mãe, jovem ou em qualquer idade, não quiser manter a maternidade, poderá deixar a criança e
isso estará preservado para o cuidado da criança e dela própria.
Por último, derrubem o veto, também...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao
Deputado Sóstenes. O Deputado Sóstenes está presente?
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM - RJ. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas Parlamentares, nesta sessão do Congresso, temos todos
nós a oportunidade de dar uma grande contribuição à sociedade brasileira, que, neste momento,
clama, inclusive, por esta pauta, que se torna nacional – a da segurança pública –, e um dos
nascedouros de alguns possíveis problemas de segurança começam justamente nesse projeto em
que vamos nos debruçar, sobre os vetos presidenciais acerca da adoção.
Quero contribuir, como Relator da matéria, como Relator da nova Lei de Adoção, mais
uma vez, dizendo que esse trabalho foi um trabalho construído com a presença do Executivo,
representado pelo Ministério da Justiça, com a presença do Judiciário e com a presença de quase
todos os partidos da Casa. Foi um texto construído a quatros mãos.
Sempre digo que, se esse relatório teve o êxito de ser aprovado por unanimidade na
Câmara e no Senado, foi pelo resultado de um trabalho desprovido de vaidades, desprovido de
ideologias político-partidárias, com uma grande contribuição da Deputada Carmen Zanotto, da
Deputada Maria do Rosário, do Deputado e autor Augusto Coutinho – que deve estar no
plenário – e de um sem fim de assessores parlamentares partidários. Construímos um texto,
debatido ao longo de três meses, com reuniões que varavam, muitas vezes, altas horas da noite,
pensando no bem-estar das crianças que estão nos nossos abrigos e orfanatos aguardando uma
adoção.
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Sr. Presidente, nobres colegas Parlamentares, fizemos uma série de diálogos com a
Liderança do Governo. Tenho a convicção de que a prioridade que nós devemos dar aqui hoje é
às crianças, na redução de prazos, na qualidade.
Sei que pode ter havido alguma desinformação para motivar os vetos, mas, com o diálogo e
o equilíbrio da boa democracia, espero e conclamo, como Relator... Já tenho a convicção e
diálogos que, possivelmente... Quero conclamar os nobres pares para que possamos derrubar esse
veto.
E creio, faço um apelo ao Vice-Líder do Governo no Congresso, Deputado Cajado, de
grande sensibilidade social, porque o momento do Brasil é de urgência pela pauta econômica,
mas nós não podemos esquecer a pauta social.
Agilizar a adoção no Brasil é agilizar a pauta social de que o Brasil tanto precisa. Nos
vetos, lamentavelmente, prazos que conseguimos reduzir no nosso relatório voltam a ser
dilatados. Nós esperamos – e tenho convicção na sensibilidade do Governo e na sensibilidade de
cada Parlamentar, Deputado e Senador desta Casa – manter o texto original como foi aprovado
na Câmara e no Senado, porque, talvez, para nós, que temos a nossa vida social normal, 30 dias
não modifiquem muita coisa, mas, para uma criança no orfanato, um dia é uma eternidade. E
trata-se aqui de redução de prazos, de segurança jurídica, para o processo da adoção.
Quero, de forma muito singular, dizer que há um texto na Bíblia que diz: "A quem honra,
honra". E quero, se houver sensibilidade do Governo, agradecer ao Governo por defender uma
pauta tão prioritária. Hoje nós temos quase 50 mil crianças nos nossos orfanatos aguardando.
Eu tive, nos últimos dias, a oportunidade de ver pessoas que, mesmo com a lei sancionada com
vetos, já agilizaram os seus processos de adoção.
Portanto, faço um clamor ao Vice-Líder do Governo, à sua sensibilidade, que eu não tenho
dúvidas de que não faltará ao Brasil neste momento, Deputado Cajado, para que nós possamos
derrubar esses vetos para o bem da adoção daqueles mais de 150 mil casais que querem adotar
no Brasil e para o bem de 50 mil crianças que hoje, num orfanato, numa instituição, estão
aguardando um lar, uma família.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Em votação na Câmara dos
Deputados o Veto nº 41, de 2017.
A Presidência solicita às Srªs e aos Srs. Deputados...
A SRª JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) – Orientação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... que ocupem os seus
lugares...
A SRª JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) – Orientação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... para darmos início ao
processo de votação nominal no painel eletrônico, para orientar as Bancadas, na Câmara dos
Deputados.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como orienta o PMDB? Sr.
Deputado do PMDB... (Pausa.)
Como orienta o PT?
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A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, o PT orienta contra o veto, faz uma saudação à reorganização deste acordo
neste momento. É simbólico para a sociedade brasileira que, pelo menos em torno de um tema
que protege os direitos das crianças e adolescentes e aqueles mais pobres do Brasil, aqueles mais
abandonados, aqueles que estão sob cuidados do Estado porque não estão sob cuidados dos
familiares e parentais de um modo geral, nós estejamos construindo uma unidade.
E destaca que a lei foi feita com muita atenção, muita preocupação de preservação de
direitos das crianças de acordo com a normativa internacional de cuidados parentais
alternativos de adoção, de direitos, de direito à família, de preservação da família original, mas
também do direito prioritário da criança.
Faz uma saudação ao Deputado Relator, ao Deputado Augusto Coutinho, ao Deputado
Sóstenes, a todos os colegas, às mulheres – à Deputada Carmen –, que estão envolvidas no
trabalho, à sociedade civil, e dedica esta lei às crianças brasileiras, porque elas merecem.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha...
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... o PP?
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
O PP, Sr. Presidente, Presidente, Presidente, entende que o veto deve ser mantido e a razão
está exatamente na justificativa da razão do veto. Embora louvável a redução do prazo para a
reavaliação da situação, representaria sobrecarga às atividades das equipes de...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha...
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – Presidente, estou tomando conhecimento de
que houve um acordo.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Acordo com quem?
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – Se não...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não, Simão Sessim, V. Exª já
encaminhou "sim". Não sei qual é o acordo. Só se for para mudar o encaminhamento.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – Então, vou votar "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Então, vai votar "não"?
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – Estou mudando para "não".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – "Não."
Como vota o PSDB? (Pausa.)
Como vota o PSD?
O SR. JOÃO PAULO KLEINÜBING (PSD - SC. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Presidente, o PSD encaminha pela derrubada do veto, em função do acordo que foi
feito aqui com a Liderança do Governo. Encaminhando o voto pela derrubada, acho que, em
favor da celeridade do processo da adoção no Brasil, num grande acordo que foi construído
nesta Casa, em projeto que foi amplamente discutido, reconhecendo o esforço de todos os
Parlamentares nesse sentido.
Então, encaminhamos pela derrubada do veto.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Cajado, houve um
acordo pelo Governo? Eu queria saber de V. Exª.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM - BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Pois é, eu pedi a palavra a V. Exª justamente nesse sentido. O Governo entende que esse
projeto foi uma construção: o Ministério da Justiça participou em nome do Governo; houve
representantes do Poder Judiciário; houve uma participação muito ativa de determinados
Parlamentares, como do autor do Projeto, Deputado Augusto Coutinho; como do Relator,
Deputado Sóstenes; como Carmen Zanotto, da própria Maria do Rosário e de tantos outros que,
de forma plural, de forma absolutamente intuitiva, no sentido de melhorar e aperfeiçoar o
mecanismo da celeridade da adoção, com vistas exclusiva a beneficiarmos aqueles que serão
adotados ou apadrinhados; o Governo, sensibilizado com o movimento do Plenário, com as
argumentações, principalmente do Relator e dos que usaram da tribuna nesta tarde, e, mais do
que isso, das diversas partes que se envolveram no Ministério da Justiça; o Governo concorda
com a derrubada do veto, pede que a sua Base possa acompanhar, porque o que se pretende
aqui é dar celeridade e, muito mais do que celeridade, uma maior agilidade no prosseguimento
de adoção e dos prazos pelos quais esse processo é feito.
Portanto, Presidente Eunício, nós do Governo, apoiando aliados, como o Deputado
Sóstenes – a Deputada Zanotto e tantos outros –, que sempre teve uma grande contribuição
para o trabalho do Governo, e até os nossos críticos, como a Deputada Rosário, que abraça essa
causa, o Governo, de forma democrática, de forma participativa, de forma a respeitar o
Parlamento brasileiro, concorda com a manifestação expressiva da sua Base, principalmente. E
vamos votar "não", para que haja a derrubada do veto.
Muito obrigado.
A SRª SORAYA SANTOS (PMDB - RJ) – Sr. Presidente, orientação do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Base encaminha voto o
"não".
É isso?
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM - BA) – É isso, Presidente.
A SRª SORAYA SANTOS (PMDB - RJ) – O PMDB quer orientação de Bancada,
Presidente.
A SRª JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) – Mas eu gostaria de encaminhar,
Presidente.
A SRª SORAYA SANTOS (PMDB - RJ) – O PMDB quer orientar.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Um de cada vez, senão eu não
escuto.
A SRª SORAYA SANTOS (PMDB - RJ) – E o PMDB?
A SRª JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) – Eu gostaria de orientar, Presidente.
Mesmo sendo "não", eu gostaria de orientar.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputada Soraya, PMDB.
A SRª SORAYA SANTOS (PMDB - RJ. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) –
O PMDB orienta "não". Orienta e cumprimenta o Deputado Sóstenes pelo relatório,
parabenizando-o inclusive porque foi um relatório, Sr. Presidente, suprapartidário, que envolveu
toda a Bancada feminina, a qual ele expressou aqui, no plenário.
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Quero dizer que a gente tem que agradecer ao Governo pela compreensão da união
suprapartidária em relação ao tema, porque as crianças que necessitam de adoção são crianças
que não são visíveis, porque elas não estão no sinal ocupando espaço e incomodando. Elas estão
precisando da nossa atenção.
Eu quero, com isso, encaminhar pelo PMDB "não" ao veto e cumprimento, mais uma vez, o
Deputado Sóstenes pela elegância com que conduziu esse relatório.
O SR. SILAS FREIRE (PODE - PI) – Presidente, eu vou encaminhar aqui pelo
Podemos.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pelo PSDB.
O SR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, encaminho o voto "não", contra esse veto, para agilizar as adoções. É esse o grande
acordo que nós temos para agilizar a questão da adoção. É impossível uma adoção demorar
tanto tempo como vem demorando aqui, no nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o PR?
(Pausa.)
PSB.
O SR. BEBETO (PSB - BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente,
com esse acordo patrocinado pelas Lideranças para garantir que o texto originário fosse
preservado, nós entendemos que, para as crianças que estão em fase de adoção, quanto mais
tempo demora, isso significa um desalento para cada uma dessas crianças. Portanto, restabelecer
o prazo da celeridade é garantir também às nossas crianças um futuro de qualidade e é garantir
vida a essas crianças.
Por isso, o PSB encaminha o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o
PTB/PROS/PSL? (Pausa.)
PRB.
O SR. SILAS CÂMARA (PRB - AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PRB, Sr. Presidente, encaminha o voto "não" e parabeniza o Relator, Deputado Sóstenes.
Aproveito para justificar a V. Exª a minha votação nas cédulas há pouco, para efeito
administrativo, acompanhando o meu Partido, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Mesa registrará o voto de V.
Exª.
Como encaminha o PDT?
O SR. RONALDO LESSA (PDT - AL. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PDT também quer ressaltar que, em poucos momentos, esta Casa, o conjunto deste Congresso
tem tanta unidade com relação a uma questão.
O ponto mais importante de todo esse processo é exatamente os prazos. Então, não há o
menor sentido a não derrubada do veto.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o Podemos?
O SR. SILAS FREIRE (PODE - PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
Podemos, Sr. Presidente, justifica inclusive o seu posicionamento na cédula. Inicialmente, havia
analisado como um veto eminentemente técnico, mas, dado o acordo e a visão, nós passamos
também a compreender. Aliás, eu, particularmente, Silas, já havia compreendido na própria
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cédula, mas agora toda a sigla compreende que esse veto tem que ser mantido, para nós
rasgarmos, de uma vez por todas, a burocracia para a adoção de crianças no Brasil. "Não".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o
Solidariedade? (Pausa.)
Como encaminha o PCdoB?
A SRª JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Para encaminhar. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, esse projeto foi construído em acordos suprapartidários com a
presença de interlocutores do Governo.
Esses vetos em quatro itens nos surpreenderam, porque esse projeto, além de acelerar o
processo de adoção, cria alternativas do apadrinhamento afetivo, dá espaço e tempo para que as
mães que decidam doar seus filhos possam rever essas posições, porque existem depressões
puerperais, existem momentos de inflexão, e é importante que a gente dê possibilidades de a
própria mãe permanecer com sua criança.
Então, é um projeto importante, de alternativas importantes não só para o acolhimento
próprio da mãe, mas também por criar possibilidades de outros apadrinhamentos de afeto das
crianças abrigadas e aceleração da doação.
Por isso, nós queremos a derrubada do veto e a manutenção do texto.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o PSC?
(Pausa.)
PPS?
A SRª CARMEN ZANOTTO (PPS - SC. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, o PPS orienta pela derrubada do veto e quer registrar aqui que esse projeto de
lei passou por unanimidade nesta Casa, assim como no Senado. A construção com o Governo da
derrubada desses quatro vetos vai garantir o processo de adoção com segurança, mas também
com celeridade. Nós temos 7.158 crianças aptas à adoção, com 38.000 cadastrados para isso.
Sr. Presidente, é fundamental que a gente garanta o texto como ele foi construído, texto
esse relatado pelo nobre Relator, Deputado Sóstenes, de autoria do Deputado Augusto
Coutinho, com a participação da sociedade civil organizada nessa área, do Executivo, do
Judiciário. Nós tivemos também parte desse texto incluído em especial. Precisamos, no
momento em que o País vive momentos difíceis, causados por falta de estrutura na primeira
infância, garantir que essa...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o PHS?
O SR. PASTOR EURICO (PHS - PE) – PHS, "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PV? (Pausa.)
PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, nós ficamos até às 2h da manhã de hoje debatendo a questão gravíssima da
violência e divergindo sobre soluções. Esse foi um debate, ainda que, a nosso ver, insuficiente,
absolutamente democrático. Faltou, dado o decreto de intervenção e de ação imediata e
arriscadíssima, o debate de profundidade.
E eu queria dizer que derrubar esses vetos, para que a política de adoção seja mais
qualificada, aperfeiçoada no Brasil, é algo que tem a ver com a contenção em profundidade da
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violência. As famílias desestruturadas, as crianças sem o amparo familiar são um elemento de
esgarçamento e muitas vezes de violência na sociedade.
Portanto, não a esses vetos que são...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha a Rede?
O SR. JOÃO DERLY (REDE - RS) – A Rede vota "não" ao veto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – "Não".
DEM? (Pausa.)
Maioria?
O SR. JORGINHO MELLO (PR - SC) – O PR quer encaminhar, Sr. Presidente.
Nós...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Maioria.
O SR. JORGINHO MELLO (PR - SC) – Sr. Presidente, nós queremos encaminhar.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB - CE) – Calma!
Minoria.
A SRª MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.)
– Eu quero apenas, Sr. Presidente, deixar um registro em nome da minoria. O acordo que está
sendo organizado é extremamente positivo, a minoria vota "não", mas faz um destaque: que essa
nossa unanimidade que estamos encontrando aqui hoje para garantia de direitos das crianças e
adolescentes possa se projetar sobre o Judiciário, sobre o Ministério Público, sobre o sistema de
Justiça e sobre as políticas públicas de um modo geral. Porque o que nós queremos, acima de
tudo, é preservar e nos anteciparmos a todas as situações de abandono. Todo abandono é
extremamente triste. Nós já estamos trabalhando aqui com uma situação limite. Por isso, se nós
tivermos mais recursos, mais políticas públicas, mas se tivermos também o cumprimento da lei
efetivamente pelo Judiciário, pelo Ministério Público, observando os prazos, garantindo às
crianças a prioridade absoluta, também ali, com a fiscalização do CNJ, nós estaremos dando um
passo muito importante. Não basta, Sr. Presidente, nós fazermos a lei, pois nós, como
Parlamentares, somos fiscais da lei. Por isso, acho que nós posteriormente...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PR, como vota?
O SR. JORGINHO MELLO (PR - SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PR quer deixar aqui consignado que o mais importante em tudo isso é a criança, é
a pessoa. Por isso, mesma que haja algum procedimento a mais, nós prezamos por privilegiar a
criança. Portanto, nós votamos "não", Sr. Presidente.
O SR. WALNEY ROCHA (PEN - RJ) – Sr. Presidente, o PEN vota "não" também.
O SR. TADEU ALENCAR (PSB - PE) – O PSC vota "não", porque nós estamos a
favor da agilidade para a adoção das crianças.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vou iniciar a votação.
Está iniciada a votação.
Os Deputados já podem votar.
(Procede-se à votação.)
A SRª SHÉRIDAN (PSDB - RR) – Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu vou pedir aos Senadores
que fiquem atentos porque poderemos ter votação, na sequência a essa votação da Câmara, no
Senado, se ela cair na Câmara. Como há um indício de "não", é natural que possa acontecer a
derrubada do veto e, obviamente, teremos que votar no Senado.
Deputada Shéridan.
A SRª SHÉRIDAN (PSDB - RR. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votar pela
derrubada desse veto, pela manutenção desse texto é votar a favor do que é premissa básica na
nossa Constituição: estabelecer a criança como prioridade absoluta. Tirar dos papéis é uma
obrigação que é nossa, que é dever deste Parlamento: lutar e defender, proteger as crianças do
nosso Brasil é oportunizar milhares e milhares de crianças que, infelizmente, ficam à mercê da
grande demora, da grande demanda de tempo da nossa justiça brasileira, que, infelizmente,
demandam por muito mais estrutura e não podem contar com a celeridade no trato dos
processos de adoção no Brasil.
É uma demonstração que se pode ver no painel deste Congresso irmanado, unido em favor
de uma causa única que nos move como prioridade absoluta, que é a causa das crianças. Então,
estão de parabéns o Relator, todos que acompanharam e a sociedade que fez parte dessa frente e
trouxe para o Congresso essa necessidade de primarmos, de estabelecermos como prioridade a
celeridade dos processos de adoção em todo o Brasil.
O SR. TADEU ALENCAR (PSB - PE) – Sr. Presidente, o Deputado Tadeu Alencar
acompanhou o partido na votação da cédula.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Mesa registrará o voto de V.
Exª.
Eu convido os Deputados para que venham ao plenário. Estamos no processo de votação
nominal. Convido também os Senadores e Senadoras para que compareçam ao plenário. Vamos
entrar em processo de votação nominal.
Teremos apenas uma votação nominal.
Deputado Cajado.
O SR. RAFAEL MOTTA (PSB - RN) – Sr. Presidente, o Deputado Rafael Motta
votou com o Partido na votação da cédula também.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM - BA. Sem revisão do orador.) – Presidente
Eunício, o Governo pede, como V. Exª acabou de anunciar, que façamos os quatro vetos em
bloco, numa única votação nominal, no intuito de podermos agilizar o procedimento dessa
votação e entrarmos no outro objeto da pauta congressual, que é o projeto da ajuda financeira
aos Municípios.
Nós temos hoje aqui inúmeros prefeitos presentes em Brasília, presentes aqui no plenário
do Congresso Nacional, nesta sessão congressual, aguardando ansiosamente que essa medida seja
votada, no intuito de darmos aos prefeitos e às prefeitas brasileiros o socorro necessário, em
acordo feito pela Confederação Nacional dos Municípios com o Presidente Temer.
É importante que votemos ainda hoje. Os prefeitos acorreram a Brasília para verem essa
votação. Portanto, eu apelo para que todos nós Deputados Federais, Deputadas Federais
estejamos no plenário neste momento, para votarmos...
(Interrupção do som.)
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O SR. HEITOR SCHUCH (PSB - RS) – Sr. Presidente, o Deputado Heitor Schuch
votou na nominal anterior no papel com a Bancada.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM - BA) – ... para votarmos nessa verificação e
podermos passar, em seguida, à votação da ajuda financeira aos Municípios.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu convido, mais uma vez, os
Deputados para que venham ao plenário; nós estamos num processo de votação nominal, para,
na sequência, votarmos no Senado e iniciarmos a discussão e votação do PLN que beneficia os
Municípios brasileiros na sua ajuda; R$2 bilhões foi o compromisso feito, e eu me comprometi
em pautar essa matéria, antecipando para o dia 20, que é hoje.
E eu, mais uma vez, peço, faço um apelo aos Deputados e aos Senadores: que venham ao
plenário; vamos entrar em processo de votação nominal no Senado e vamos concluir a votação
na Câmara. Tão logo dê o número de 257, eu vou encerrar a votação.
A SRª BENEDITA DA SILVA (PT - RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputada Benedita.
A SRª BENEDITA DA SILVA (PT - RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
também quero falar aos Srs. Deputados, Deputadas, Senadores e Senadoras da relevância desse
projeto. Para essa derrubada, temos aqui unanimidade entre os partidos, porque nós
entendemos que esse processo de adoção é importante numa sociedade em que temos enfrentado
grandes problemas.
E, no entanto, muitas crianças têm tido grandes oportunidades na medida em que elas são
adotadas por famílias importantes do ponto de vista da seriedade, do amor, do carinho, do
desejo de ter um filho, porque todos nós sabemos que nem todos são pais ou mães porque os
tiveram em suas entranhas; mas a entranha do amor é aquilo que mais nos leva...
(Interrupção do som.)
A SRª BENEDITA DA SILVA (PT - RJ) – ...a acreditar que é possível, sim, você
sentir o mesmo carinho, o mesmo respeito e ter também as mesmas responsabilidades.
Como nós trabalhamos... E eu, particularmente, que sou da área da assistência social, sei
perfeitamente o quanto isso é importante. E o entendimento feito pelos partidos para a
derrubada desse veto traz também uma outra oportunidade para esta Casa, que é unanimidade
entre os partidos da Base do Governo e da oposição. Então, vamos aproveitar este grande
momento político e vamos derrubar esse veto, o que é consensual.
O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP - RS. Sem revisão do orador.) – Presidente, só
queria reforçar uma questão que foi encaminhada, inclusive no seu gabinete, Presidente do
Congresso, Senador Eunício, pelo Deputado Jorginho Melo, como nosso Presidente da Frente
Parlamentar em Defesa da Micro e Pequena Empresa e foi encaminhado por todas nossas
Lideranças, Deputados e Senadores: a necessidade de colocar em votação o veto que foi
pronunciado pelo Presidente da República em relação à questão da renegociação da dívida das
micro e pequenas empresas, o Refis das micro e pequenas empresas, algo debatido, unanimidade
no Senado, unanimidade na Câmara. Nós precisamos derrubar esse veto, porque são exatamente
as micro e pequenas empresas que geram, neste momento, a condição de milhares de empregos e
existe o risco, se me permite, ampliando o tempo...
(Interrupção do som.)
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O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP - RS) – Só para reforçar a questão e pedir a sua
compreensão, pois sei que o senhor deverá colocar, e quero ouvir o seu posicionamento, para que
na pauta dos próximos dias, parece-me que no dia 6, dia 7 do próximo mês, nós possamos
colocar esses vetos em discussão. Nós precisamos garantir, pois são mais de 600 mil micro e
pequenas empresas.
Eu sou do Rio Grande do Sul. No meu Estado, há uma preocupação: havia um prazo de
adesão até o dia 30 de janeiro deste ano. Precisamos prorrogar por mais 90 dias, renegociar
essas dívidas e evitar mais de 2 milhões de desempregados em função exatamente da viabilidade
desse endividamento da micro e pequena empresa.
Era isso, Presidente.
A SRª JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP) – Um minuto, Sr. Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Mauro Pereira.
O SR. MAURO PEREIRA (PMDB - RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Eunício Oliveira, nossos amigos Deputados, eu gostaria de aproveitar este momento
para parabenizar e valorizar as pessoas que, além de serem grandes cidadãos, ainda ajudam o
próximo.
Na cidade de Vacaria, nós temos um projeto que se chama Lapidando Cidadãos. Ele foi
idealizado pelo Promotor de Justiça de Vacaria Luis Augusto Gonçalves Costa, e tem o Sr. Juiz
de Direito André Dal Soglio Coelho e o Presidente da entidade, Jaime Perin. Esse é um projeto
que ensina e orienta as crianças a jogar tênis, independentemente do padrão social da criança –
das crianças mais simples até os filhos de papai. São 270 crianças que têm toda a oportunidade
de praticar esse esporte, de se relacionar no turno inverso da escola.
É lógico que esse Promotor, o Dr. Luis Augusto Gonçalves, tem o apoio da comunidade,
tem o apoio também de parte do governo do Estado, do prefeito. Então, são esses projetos
sociais que fazem com que o Brasil possa ter, sim, grandes homens e mulheres no dia de amanhã
– pegando essas crianças e dando carinho, respeito lá na base.
Então, esses promotores públicos de Vacaria, o Dr. Luis Augusto Gonçalves Costa, o Juiz
de Direito Dr. André Dal Soglio Coelho e o Presidente da entidade, Jaime Perin, estão de
parabéns e merecem, com certeza, o respeito desta Casa, do Senado. Tomara que mais pessoas
resolvam ajudar o próximo e fazer com que as crianças, no turno inverso da escola, aprendam
um esporte, porque esporte é vida, esporte é saúde e gera a confiança e a...
(Interrupção do som.)
O SR. LUCAS VERGILIO (SD - GO) – O Solidariedade orienta "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputada Janete.
A SRª JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, na sexta-feira e nesta segunda-feira, encontrei-me com a diretoria do Sindicato dos
Policiais Civis do Estado do Amapá (Sinpol), presidido pela Drª Narcisa Monteiro, primeira
mulher a ocupar o cargo no meu Estado do Amapá e no Brasil. Tratamos do direito de parte
dos policiais civis retornarem aos quadros federais.
Integro, com o Senador Capi, a Comissão Especial da Medida Provisória nº 817. Capi já
apresentou uma emenda para incluir os policiais civis em quadro da União, conforme preveem as
Emendas 79 e 98, considerando que ingressaram na carreira em 1993.
O pedido está legalmente fundamentado.
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A Presidente Narcisa, os policiais civis do Amapá têm o meu apoio.
O SR. CAIO NARCIO (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu gostaria
de aproveitar este momento para dizer que é importantíssimo que a gente possa, nos próximos
dias, derrubar o veto sobre a recomposição do Fundef.
O Fundef foi uma ação, no final do ano passado, dos Parlamentares, do Senado e da
Câmara, que recompôs R$1,5 bilhão de investimentos na área de educação fundamental deste
País. E, na condição de Presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, é
muito importante que esta Casa faça permanecer a vontade do Parlamento, porque a vontade
do Parlamento, naquele momento, foi de fazer valer a reconstituição de um investimento em
uma área fundamental do ensino e que vem progressivamente perdendo o seu recurso em
detrimento da área de ensino técnico e superior.
(Soa a campainha.)
O SR. CAIO NARCIO (PSDB - MG) – Então, é muito importante que a gente possa
preservar, através da derrubada do veto, o Fundef, R$1,5 bilhão.
A SRª LEANDRE (PV - PR) – Presidente, só orientação do Partido Verde.
Orientar não...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma.
A SRª KEIKO OTA (PSB - SP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputada.
A SRª KEIKO OTA (PSB - SP. Sem revisão da oradora.) – O dispositivo vetado reduz
o prazo para reavaliação das condições de acolhimento de crianças e adolescentes. Com efeito,
ele prevê que, a cada três meses, a situação da criança/adolescente submetidos a acolhimento
familiar ou institucional seja reavaliada. Atualmente, esse prazo é de seis meses.
A medida busca evitar que a institucionalização se prolongue no tempo, sabidamente
prejudicial ao seu desenvolvimento emocional e afetivo. Ainda, a redução do prazo para avaliar
a possibilidade de reintegração familiar ou a colocação em família substitutiva, certamente
permite dar maior agilidade nos processos que dispõem sobre a guarda e adoção de crianças e
adolescentes.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB - CE) – Presidente Eunício.
O SR. PASTOR BEL (PRTB - MA) – Sr. Presidente.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB - CE) – Eu peço a V. Exª ...
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) – Presidente Eunício.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB - CE) – ... que possa encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Edmilson; depois, a Deputada
Alice.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA. Sem revisão do orador.) – Presidente,
queria dizer, em se tratando da questão segurança, que o Estado do Pará é o quinto Estado
mais violento. E há algum tempo ocupa lugar elevado nessas estatísticas tristes.
O Governador, no seu segundo ou terceiro mandato consecutivo, resolveu indicar um
general do Exército, que agora foi exonerado, para ser substituído por um delegado que já foi
secretário, Luiz Fernandes.
Tenho relação fraterna com os dois, mas é importante que se diga que a violência
continuará sendo vencedora e a paz social continuará ameaçada enquanto não reconhecerem a
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raiz do problema, a falta de investimento social. É por isso que nenhuma intervenção militar,
como a do Rio de Janeiro, vai resolver o problema se a juventude continuar sendo assassinada,
sem escola e sem educação na periferia.
Obrigado.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB - CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputada Alice Portugal e
Deputado Chico Lopes.
Vou encerrar a votação.
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
primeiro para dizer que não ter entrado hoje o veto dos agentes comunitários de saúde é algo
regimental porque não havia trinta dias, mas quero aqui afirmar a grande mobilização e
expectativa desses que são guardiões do SUS em todo o Brasil. São homens e mulheres que
ganham muito pouco, que vão inclusive aonde a polícia não vai, levar assistência básica à saúde
da população brasileira. Pesam a criança que esteja abaixo do peso, tiram a pressão de um idoso
hipertenso e assim sucessivamente, garantindo a assistência básica.
A minha expectativa é que, na próxima reunião do Congresso Nacional, possamos apreciar
esse veto. E peço, inclusive, que a unanimidade que garantiu a aprovação do chamado Projeto
Ruth Brilhante, para que nós derrubemos...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao
Deputado Chico Lopes, na sequência vou encerrar a votação e eu convido os Senadores que
venham ao plenário. Eu vou encerrar essa votação e vou abrir a votação no Senado. É a única
votação nominal no Congresso na noite de hoje.
Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB - CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria o apoio de V. Exª porque o Presidente Temer corta R$138,5 milhões em recursos federais
para o Ceará, R$58 milhões iriam para a segurança. Essa mensagem desde 9 de fevereiro está
aqui. E gostaria do apoio de V. Exª para que esse recurso vá para resolver o problema da
Polícia Rodoviária e outras questões de importância lá para o Estado do Ceará, que vem com
certa dificuldade em cumprir certos pagamentos porque o próprio Governo Federal fica aqui e
cria dificuldade para a administração do nosso companheiro governador.
Portanto, queria que fosse publicado na Hora do Brasil e que o Presidente Temer se
sensibilize no sentido de liberar os R$138,5 milhões.
O SR. PASTOR BEL (PRTB - MA) – Sr. Presidente, é só para registrar aqui a
presença do prefeito lá do Maranhão, lá de Poção de Pedras, Augusto Junior, que está presente
aqui, visitando esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Seja bem-vindo. Os prefeitos
do Ceará também, que estão todos ali. Hoje, eu não tive nem a oportunidade de ligar para o
meu filho, que está fora e completa hoje 27 anos. Eu não tive nem condições de ligar para ele,
mas ele vai entender a vida do pai dele, dedicada ao povo do Estado do Ceará e do Brasil.
Vou encerrar a votação. Posso encerrar? Todos já votaram?
Vou encerrar a votação na Câmara e chamar a votação no Senado.
Votaram SIM 313...
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(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Ah, desculpa. É porque ela
está gritando aqui no meu ouvido: "Sim, ganhamos! Sim, ganhamos!". Aí, eu confundi.
(Procede-se à apuração.) (Resultado da votação - Vide item 2.1.1 do Sumário)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Votaram NÃO 313 Srªs e Srs.
Deputados.
Portanto, à unanimidade, está rejeitado na Câmara.
Passa-se à votação no Senado.
Eu convido os Senadores. Eu peço que preparem o painel para o Senado. Peço à Mesa para
preparar o painel para o Senado. Vou abrir a votação no Senado.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senado é mais disciplinado. Ali
só a Senadora Ana Amélia vai encaminhar, Senador Raimundo Lira.
Abrir para encaminhamento, por favor, a Mesa.
Como encaminha o PMDB, Senador Raimundo Lira?
O SR. JOSÉ MENTOR (PT - SP) – Deputado José Mentor acompanhou o PT na
Câmara.
(Soa a campainha.)
O SR. RAIMUNDO LIRA (PMDB - PB) – O PMDB, no Senado, encaminha "não".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PMDB encaminha "não".
Eu quero aproveitar... Calma! Eu quero encaminhar, eu quero aproveitar a oportunidade...
Eu quero avisar ao Senado que a sessão deliberativa que está marcada para as 18h fica
transferida para as 19h, para votarmos o decreto de intervenção na segurança pública do Rio de
Janeiro.
Como encaminha o PSDB no Senado? (Pausa.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PP do Senado?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP - RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) –
O PP encaminha o voto "sim". O PP encaminha o voto "sim", com louvor, a essa matéria do
Deputado de Pernambuco que fez um trabalho extraordinário. Obrigada, Deputado Augusto
Coutinho, obrigada pela...
O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA) – Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma! As senhoras e
senhoritas, por gentileza, um pouquinho de calma.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP - RS) – Encaminhei o voto "sim"? Não. O voto é
"não".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O voto é "não".
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP - RS) – "Não", para dizer "sim" ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Senadora Ana Amélia
jamais votaria contra a adoção; jamais; muito menos encaminharia.
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O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA) – Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o PSB (B de
"bola")? Eu vou dar sequência.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA) – O PT, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PT eu já chamei. Vou
chamar o PSB? (Pausa.)
PSD? Senado. (Pausa.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA) – Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PT no Senado, Paulo Rocha.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA) – Sr. Presidente!
O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA) – O PT, no Senado, encaminha o voto "não",
e conclamo a nossa Bancada a vir votar imediatamente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA) – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pode abrir o painel no Senado,
pode abrir o painel do encaminhamento.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA) – Presidente Eunício!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pode abrir o painel no Senado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA) – Voto do PSB!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como encaminha o PSD (D de
"dado")?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA) – O PSB, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Fala, o PSB (B de "bola"), no
Senado, a Lídice.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA) – O PSB, (B de "bola")!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Sim, senhora.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA. Para encaminhar. Sem revisão da
oradora.) – O Partido Socialista Brasileiro encaminha "não". Nós acompanhamos essa votação
de perto – desse projeto do Senado. Somos a favor do projeto de adoção e conclamamos os
Senadores do PSB para que venham ao plenário derrubar o veto, votando "não".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PSD no Senado,
Senador Omar Aziz? (Pausa.)
PR, Senador Vicentinho? (Pausa.)
DEM, Senador Caiado? (Pausa.)
Podemos, Senador Alvaro Dias? (Pausa.)
PDT? (Pausa.)
PTB, Senador Armando Monteiro?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB - PE. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu tive a satisfação de ser Relator dessa matéria na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado e eu quero me congratular com o nobre autor, o Deputado Augusto
Coutinho, dizendo que esse seu projeto é um grande avanço, uma grande contribuição para que
se possa ter um marco adequado nessa que é uma das mais importantes dimensões da cidadania
e da promoção dos direitos sociais no Brasil. Precisamos de mais crianças adotadas, e hoje o que
se verifica é que há um grande número de pessoas em instituições de acolhimento e um número
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muito pequeno inscrito no cadastro. V. Exª dará uma grande contribuição para avançarmos
nesse tema.
O PTB encaminha o voto "não".
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB - SC) – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senador Paulo Bauer, PSDB.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB - SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, a Bancada do PSDB no Senado votará "não" neste veto, exatamente por
compreender que essa matéria interessa a economia do Brasil, interessa muito a sociedade como
um todo, porque os empresários que estão classificados no sistema tributário do Simples
efetivamente tiveram dificuldades para honrar os compromissos de recolhimento de tributos ao
longo do período em que o País viveu uma crise econômica de proporções muito acentuadas.
Portanto, nós que defendemos que a atividade econômica seja a propulsora do
desenvolvimento nacional e, mais do que isso, entendemos que várias decisões foram tomadas
em favor de prefeituras, em favor de grandes empresas, que puderam parcelar seus débitos,
também entendemos que o pequeno e o microempresário, também o médio empresário, devem
ter essa condição.
Ouvimos atentamente muitas manifestações. O presidente da Frente Parlamentar da
Pequena e Micro Empresa, Deputado Jorginho Mello, fez um grande trabalho. Votamos, na
primeira ocasião, a favor dessa matéria.
E, embora as justificativas do Poder Executivo, do ponto de vista técnico, mereçam nossa
compreensão, é necessário que também compreendamos qual a necessidade do setor produtivo.
Por isso, a bancada do PSDB vota "não", Sr. Presidente.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PHS - AL) – O Deputado Givaldo Carimbão votou
com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Mais uma vez, vou pedir aos
Senadores e às Senadoras que compareçam ao plenário. Estamos num processo de votação de
uma matéria importante, que é a derrubada do veto da adoção por acordo. Mas, precisamos
votos de 41 Senadores.
Por gentileza, Senadores e Senadoras que estão nos seus gabinetes se desloquem até o
plenário da Câmara dos Deputados. Estamos num processo de votação nominal no Congresso
Nacional.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM) – Para encaminhar, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PCdoB,
Senadora Vanessa.
O SR. SEVERINO NINHO (PSB - PE) – Na votação da Câmara referente ao
destaque, o Deputado Severino Ninho votou com o PSB.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Estamos no encaminhamento
do Senado.
Senadora Vanessa, por favor.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM. Para encaminhar. Sem
revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.
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Primeiro, quero dizer da importância e da altivez que o Parlamento demonstra neste
momento, derrubando esse veto que, no nosso entendimento, é incabível. Como vários
Parlamentares que me antecederam falaram, o Congresso Nacional procurou mudar a lei das
adoções no sentido de garantir...
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR - TO) – Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM) – ... segurança, mas com
mais agilidade para aquelas milhares e centenas de milhares de crianças que passam muitos
anos, muito tempo na fila, esperando por uma adoção.
Então, a derrubada desses vetos é muito importante.
Quero dizer, Sr. Presidente, que espero que, na próxima reunião do Congresso, haja a
mesma postura em relação à lei dos agentes comunitários de saúde.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR - TO) – Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM) – Infelizmente o presidente
Michel Temer também vetou uma importante lei para a saúde e para o Brasil, que é a lei que
regulamenta a profissão dos agentes comunitários de saúde.
Então, como estamos derrubando esse veto, espero que, na próxima sessão...
(Interrupção do som.)
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR - TO) – Sr. Presidente, pelo PR, encaminho
voto "não".
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM) – ... espero, Sr. Presidente,
que também possamos derrubar os vetos dos agentes comunitários de saúde, que são pessoas
importantes para o seu Ceará, para o meu Estado do Amazonas, para o Brasil inteiro.
Obrigada, Presidente.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, como Relatora do projeto na Câmara, gostaria também de me pronunciar a favor
da derrubada do veto, porque esse projeto é um projeto que veio da Câmara extremamente
trabalhado. Foram inúmeras audiências, conversas com pessoas que trabalham com a mão na
massa, que têm a experiência, que veem aquelas crianças que não são adotadas – e que não são
adotadas por uma burocracia gigantesca –, e que vai fazendo um ano, dois anos, três anos, e
depois elas não arrumam mais uma família que as queira.
Então, muito desse projeto teve uma tramitação rápida, no Senado, exatamente pelo
trabalho espetacular feito aqui na Câmara. Passou muito rápido nas comissões e no Plenário.
Por isso acho que a derrubada do veto é uma derrubada tranquila, porque nós sabemos
exatamente o que nós aprovamos.
O SR. PASTOR BEL (PRTB - MA) – Sr. Presidente, o PRTB também vota "não."
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Senado é que nós estamos
encaminhando.
Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB - RJ. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Muito bem, o PRB encaminha o voto "não," também pela derrubada do veto, porque
considera importante. Nós temos que ir de acordo com os novos dias e os nossos dias. Nós temos
que colaborar para que as coisas tenham uma celeridade. Então o voto do PRB é "não."
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O SR. OMAR AZIZ (Bloco/PSD - AM) – Sr. Presidente, o PSD encaminha o voto
"não."
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Senador Omar Aziz
encaminha o voto "não."
Todos já votaram? Os Senadores todos já votaram? Eu vou encerrar a votação. (Pausa.)
O SR. MAURO PEREIRA (PMDB - RS) – Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me
um minuto?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deixe-me só ver se o pessoal
do Senado consegue chegar agora, porque eu vou já encerrar a votação.
Todos já votaram? (Pausa.)
O Senador e Líder Raimundo Lira estava sentadinho ali. (Pausa.)
Pode ter calma, porque eu vou esperar a adoção, Senadora. (Pausa.)
A adoção é voto "não" para derrubar o veto.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/AVANTE - PE) – Presidente, você pode explicar por
que o Governo quer derrubar o veto?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Porque V. Exª está
encaminhando pelo Governo.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/AVANTE - PE) – Quero saber por que o Governo quer
derrubar. Explique.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Porque V. Exª está
encaminhando pelo Governo, como sempre foi governista, Deputado Sílvio. (Pausa.)
Eu vou encerrar a votação.
Todos os Senadores já votaram? Senadora Simone Tebet, já votou V. Exª? Já votou?
O SR. BENITO GAMA (Bloco/PTB - BA) – Sr. Presidente, o Deputado Benito Gama
votou com o Partido na outra votação. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu vou encerrar a votação.
Todos já votaram? (Pausa.)
Senador Maranhão, já votou, Senador? (Pausa.)
A SRª ANA PERUGINI (PT - SP) – A Deputada Ana votou com o Partido na última
votação.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vou encerrar a votação no
Senado. (Pausa.)
Cada voto aqui é um tempo de adoção. (Pausa.)
O SR. LAERCIO OLIVEIRA (SD - SE) – Deputado Laercio Oliveira votou com o
Partido na última votação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Senador Maranhão
conseguiu votar? (Pausa.)
O Senador Maranhão votou. Vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação. (Palmas.)
(Procede-se à apuração.) (Resultado da votação – Vide item 2.1.1. do Sumário)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Votaram... Votaram SIM...
50 Votaram NÃO, votaram NÃO.
Rejeitado também no Senado.
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A matéria vai à promulgação.
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente da República.
Próximo item da pauta.
Discussão em turno único do Projeto de Lei nº 1, de 2018.
Ao projeto foram apresentadas 68 emendas (Emendas nºs 1 a 68 – Vide item 2.1.2 do
Sumário).
Eu vou designar o Senador Pedro Chaves como Relator para substituir a CMO e dar
parecer sobre o projeto.
Senador Pedro Chaves.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP) – Presidente. Pela ordem, Presidente.
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA) – Na votação da Câmara, Deputado Zé Geraldo votou
com o seu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pela ordem, Deputado
Orlando.
O SR. JHONATAN DE JESUS (PRB - RR) – Na votação pela Câmara, o Deputado
Jhonatan votou com o seu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Deputado Orlando está com
a palavra.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) – Presidente, o §1º do art. 166 da Constituição estabelece que os PLNs devem ser
votados após uma manifestação da Comissão Mista do Orçamento. Não há parecer da CMO, e
eu quero saber, Presidente, como nós podemos encaminhar essa votação sem cumprir os
requisitos formais definidos pela Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado, para cumprir a
Constituição, eu acabei de nomear o Senador Pedro Chaves para dar parecer em substituição à
CMO, e isso é regimental. Cabe ao Presidente designar o Relator.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP) – Sr. Presidente, permita-me. Sr. Presidente,
permita-me.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Senador Pedro Chaves está
com a palavra.
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PSC - MS. Para proferir parecer. Sem revisão do
orador.) – Pois não.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srªs Deputadas, o nosso boa-tarde.
Relatório. O Presidente da República, por meio da Mensagem nº 67/2018, na origem,
submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 1, de 2018/CN (PLN 1/2018).
O projeto cria dotações de natureza primária, destinando-as aos seguintes órgãos e unidades
orçamentárias.
Órgão: Ministério da Educação, R$600 milhões; Ministério da Saúde, R$1 bilhão;
Ministério do Desenvolvimento Social, R$400 milhões. Total do crédito especial: R$2 bilhões.
Análise da matéria. Inicialmente, vale consignar que o PLN não possui vícios de
inconstitucionalidade, quer no que se refere à sua iniciativa, exercida com fundamento no art.
84, XXIII, da Constituição Federal, quer em relação aos aspectos materiais.
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A proposição em exame abre crédito especial criando três programações orçamentárias,
utilizando-se como origem de recursos anulação de dotações autorizadas previamente. Nesses
termos, encontra-se respaldo no disposto do art. 43, §1º, item 3, da Lei nº 4.320/1964.
Conforme assinalado na exposição de motivos, a aprovação do crédito é neutra do ponto de
vista da obtenção da meta de resultado primário fixado na LDO, além de não interferir no
limite de gasto primário do Poder Executivo, estabelecido pela Emenda Constitucional 95/2016,
porque, malgrado as programações criadas serem de natureza primária, a origem de recursos
para seu atendimento é anulação de gastos de igual natureza.
Dos cancelamentos propostos, 980.893.555 referem-se às emendas de Bancadas estaduais de
execução não obrigatória, discriminado de acordo com a tabela anexa.
Por fim, com o objetivo de preservar as dotações canceladas em funcionais, promoção e
defesa da concorrência, implantação, ampliação e melhoria de sistemas públicos de
abastecimento de água em Municípios com população de até 50 mil habitantes, apresentamos
substitutivo com as alterações apresentadas no anexo deste relatório.
Voto do Relator.
Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, a juridicidade e o mérito da
matéria, votamos pela inadmissibilidade das Emendas de nºs 1 a 18 e 39 a 44, rejeição das
demais emendas e aprovação do Projeto de Lei nº 1, de 2018-CN, com a emenda de Relator
apresentada no anexo deste relatório.
É o relatório, Sr. Presidente (Íntegra do Parecer nº 1/2018-PLEN-CN – Vide item
2.1.2 do Sumário).
(Durante o discurso do Sr. Pedro Chaves, o Sr. Eunício Oliveira, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Maranhão.)
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. PMDB - PB) – O parecer concluiu pela
aprovação do projeto, com emenda do Relator.
Em discussão o projeto e as emendas nos termos do parecer.
Primeiro orador inscrito, o Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP) – Presidente Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. PMDB - PB) – Para uma questão de ordem.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) – Questão de ordem com base no art. 131 do Regimento do Congresso Nacional
combinado com o art. 166 da Constituição, Presidente.
Eu quero fazer uma questão. Infelizmente, o Senador Eunício se retirou da mesa e não
ouviu a argumentação que eu queria apresentar.
Presidente, está definido pelo Regimento da Casa que a Comissão Mista de Orçamento
deve oferecer um parecer antes da apreciação do PLN pelo Plenário da Casa. Não cabe a
designação de um relator de Plenário. O art. 106, quando trata da apreciação dos projetos de lei
de créditos adicionais, fala que os projetos somente serão apreciados pela CMO até o dia 20 de
novembro de cada ano. E os projetos sobre os quais a CMO não emitir parecer no prazo de que
trata o art. 106 serão apreciados no plenário.
Nós estamos, Senador Eunício, em pleno fevereiro, com a Comissão Mista de Orçamento
habilitada para fazer o exame.
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Por isso, Senador Eunício, a proposta que eu tenho, que é ter um parecer da Comissão
Mista de Orçamento, tem um objetivo: o objetivo de impedir que cortes drásticos se deem, como
se deu no orçamento de universidades, de institutos federais, cortes drásticos como os que se
deram no caso do Ministério da Defesa.
Nós passamos a noite de ontem discutindo segurança, um decreto de intervenção no Rio de
Janeiro. O que se vê neste momento, com este PLN, é um corte drástico no sistema de proteção
de fronteiras. É uma incoerência utilizar as Forças Armadas para fazer uma ação policial no Rio
de Janeiro, o que sequer tem a ver com a natureza das Forças Armadas, e, ao mesmo tempo,
fazer um corte draconiano, como foi feito nos recursos da Defesa. A função precípua das Forças
Armadas é defender as fronteiras do Brasil. E nós estamos enfraquecendo a ação das Forças
Armadas. Basta examinar o corte profundo que está sendo feito no Ministério da Defesa.
Nós poderíamos examinar as universidades, os institutos federais. Faço um alerta aos
colegas: no Brasil inteiro, estão sendo retirados os recursos da educação. O Governo sinaliza e
não cumpre o acordo com os Municípios. Neste momento, para repassar alguns recursos para os
Municípios, corta de áreas centrais da ação de ministérios. O Governo Temer dá recursos para
os Municípios com uma mão e retira com a outra. Alerto o Congresso sobre esta matéria.
Não é razoável, Sr. Presidente, que nós não cumpramos o Regimento. O que está
estabelecido no Regimento é que a CMO pode examinar até o mês de novembro. Passado o mês
de novembro... Nós estamos em plena vigência da composição da atual Comissão Mista de
Orçamento. Tenho certeza de que a CMO, que é quem tem capacidade técnica de avaliar
amiúde este PLN, vai rever essa proposta e impedir, Presidente Eunício, que cortes drásticos se
deem.
Aqui, Presidente Eunício, não se trata de obstrução. Eu faço um apelo para que o senhor
tenha paciência, paciência no comando do Congresso Nacional. O senhor sabe a relação
respeitosa que eu tenho com V. Exª, mas tem de ter paciência, ouvir os argumentos e atender
ao interesse nacional.
Ontem, Senador Eunício, ficamos sete horas debatendo a intervenção no Rio de Janeiro.
Hoje, se aprovado este PLN, vamos fazer um corte de R$5 milhões no orçamento da Defesa. Nós
vamos, praticamente, inviabilizar o controle das fronteiras do Brasil. Não adianta falar de
segurança pública no Brasil sem respeitar as funções precípuas das Forçar Armadas.
É por isso que eu faço um apelo aos colegas para observarem o cumprimento do
Regimento, dos arts. 106 e do 107 do Regimento Comum do Congresso Nacional, da Resolução
nº 1 do Congresso Nacional, de modo que nós possamos garantir o interesse público, garantir o
interesse da segurança e cumprir a lei. Nós não podemos continuar ignorando o Regimento do
Congresso Nacional, o Regimento da Câmara dos Deputados, agora, não cumprindo sequer a
Constituição do Brasil.
(Durante o discurso do Sr. Orlando Silva, o Sr. José Maranhão deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira, Presidente.)
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) – Presidente, só para contraditar.
O SR. VALADARES FILHO (PSB - SE) – O Deputado Valadares...
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) – Em dois minutos, para contraditar.
O SR. VALADARES FILHO (PSB - SE) – O Deputado Valadares Filho votou com o
Partido na votação anterior, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só um minuto. Senão, eu vou
ter que desligar os microfones. Só um minutinho. Eu vou dar a palavra a todo mundo, sem
nenhum problema.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) – Eu estou com a palavra, Presidente?
O Presidente anterior me passou a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só um minuto, só um minuto,
só um minuto, só um minuto.
Houve o levantamento de uma questão de ordem. O Deputado Orlando diz que eu estou
com pressa. Eu não estou, não estou. Eu estou aqui muito tranquilo.
A única coisa é que eu quero esclarecer. Primeiro, eu não sei como é que fecha essa conta
de aprovar 2 bilhões para os Municípios brasileiros, que nós estamos aprovando aqui nesta noite
para os Municípios brasileiros. Como é que o Deputado diz que houve um corte de 5 para
entregar 2? Não é verdade. Não é verdade. O valor é de 2 bi e não de 5 bilhões para os
Municípios brasileiros, de remanejamentos feitos pela área econômica.
Segundo ponto que eu quero responder: a CMO tinha até o dia 19/02, ontem, para dar
parecer, conforme calendário publicado pela Presidência do Congresso Nacional. Não teve
parecer. Portanto, não tendo parecer, o Presidente do Congresso Nacional pode, sim, na sua
prerrogativa legal, nomear relator de Plenário. Foi nomeado o Senador Pedro Chaves.
Eu indefiro a questão de ordem. Se V. Exª quiser recorrer à Comissão de Constituição e
Justiça, é regimental, V. Exª poderá fazer. Agora, eu vou só dizer a V. Exª que, no art. 100 do
Regimento Comum, diz-se o seguinte: "Se a Comissão, no prazo fixado, não apresentar o seu
parecer, o Presidente do Senado [Federal], feita a publicação das emendas, convocará sessão
conjunta para a apreciação da matéria, quando designará Relator que proferirá parecer oral".
Portanto, eu cumpri o Regimento e quero que V. Exª compreenda.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP) – Presidente, eu agradeço as suas...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma. Eu quero ouvir o
Deputado Orlando, o que ele vai...
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP. Sem revisão do orador.) – Eu agradeço as
suas informações.
De fato, são 5% do orçamento da Defesa – com a minha empolgação e a minha indignação
com o decreto de ontem... –, mas 5% do orçamento da Defesa é muito recurso, levando em
conta o corte do sistema de fronteiras.
Presidente, eu quero só fazer um registro. Eu vou recorrer à CCJ, porque...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Então, está...
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP) – Presidente, por favor, Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O recurso de V. Exª para a
CCJ...
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP) – Presidente, por favor...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – ... é regimental.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP) – Por favor, Presidente. Um minuto, por
favor.
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A Resolução nº 1 do Congresso é que trata dos temas ligados ao Orçamento, e nela, nos
arts. 106 e 107, dá-se razão à minha argumentação: que se exige um parecer da comissão, não de
um relator ad hoc. Se a comissão não deu o parecer, nós...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Mas não foi um relator ad hoc.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP) – ... não podemos de plenário...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Foi um relator nomeado pela
Mesa.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB - SP) – Nós não podemos apreciar, Presidente, sem
o parecer da comissão. Então, eu faço um recurso à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – É regimental e está
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) – Sr. Presidente.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) – Sr. Presidente.
O SR. VALADARES FILHO (PSB - SE) – Sr. Presidente, o Deputado Valadares
Filho...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Deputado Hauly está na
tribuna.
Tem a palavra V. Exª, Deputado Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, para discutir a matéria.
Primeiro, eu quero elogiar V. Exª. Estivemos hoje com V. Exª discutindo o assunto mais
importante da economia brasileira, que é a derrubada dos vetos do Refis da micro e pequena
empresa. São milhões de micro e pequenas empresas, que geram milhões de empregos, que
precisam do refinanciamento das suas dívidas junto ao Tesouro Nacional e às Receitas
estaduais. Então, eu parabenizo V. Exª pela elegância com que tratou o tema, já definindo, no
calendário próximo, para a próxima sessão do Congresso, essa importante matéria. A Casa vai
dizer, com votos, que 100% da Casa quer a derrubada do veto feito sobre o Refis da micro e
pequena empresa.
Um segundo assunto, Excelência, diz respeito aos lotéricos. Encontra-se no Senado um
projeto de lei que vai dar uma garantia de renda mínima aos lotéricos do Brasil. São 13 mil
lotéricos e 70 mil funcionários, que estão sofrendo muito com a questão da remuneração. Para se
ter uma ideia, em um boleto, a Caixa Econômica chega a receber R$6 e paga apenas R$0,50
para o lotérico, que faz toda a operação e encerra a operação, ou seja, a Caixa Econômica acaba
ganhando R$5,50 e o lotérico, que fica com a responsabilidade da segurança e do transporte do
dinheiro, acaba sofrendo. Nós elaboramos aqui na Câmara esse projeto, que foi aprovado e se
encontra no Senado, para o qual peço a sensibilidade dos senhores Senadores.
O terceiro assunto é o municipalismo. Aqui, hoje, esse projeto de lei garante R$2 bilhões
para os Municípios brasileiros. É muito? É pouco? Tudo que vier para o Município é pouco, mas
é muito, porque a crise econômica é muito grande. Então, nós apoiamos esse projeto de
orçamento de 2 bilhões. Um Município pequeno de 0,6 terá apenas uma transferência de R$150
mil, mas que é muito importante nesta hora, ao se pagarem as emendas individuais de todos os
Deputados e Senadores, que são emendas, hoje, impositivas. É uma conquista do Parlamento
brasileiro e também é um recurso que estamos garantindo. Na reforma tributária, da qual sou o
Relator aqui, na Câmara, estamos garantindo aos Municípios brasileiros 25 bilhões num Fundo
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de Participação de 86. É quase 30% a mais de recurso permanente, porque entendemos que o elo
mais fraco do federalismo são os Municípios. Vamos fortalecer os Municípios brasileiros, que
estão nos apoiando na reforma tributária global.
Chegou a hora de este País parar, sentar-se e olhar o que está acontecendo nos Estados
Unidos, na Argentina, no Paraguai, na Europa, no sudeste asiático. Não há como crescer a
economia, gerar empregos e riqueza, se não se consertar o pior sistema tributário do mundo.
Eu peço o apoio dos Deputados e Senadores para colocar nos quinze pontos que o
Presidente da República mandou à população ontem e está na imprensa os itens: primeiro,
derrubar o veto da micro empresa que vai gerar 1 milhão de empregos de imediato e ajudar a
recuperar as micro e pequenas empresas; segundo, fazer o maior entendimento sobre o novo
sistema tributário brasileiro para fazer com que as empresas diminuam o custo de produção,
aumentem o número de empregados, diminuam o custo de contratação e tirem os impostos dos
mais pobres, retirando o imposto de comida, de remédio, bem como outros tributos sobre as
famílias mais pobres. O projeto é tecnológico, é simplificador, mas é de inclusão social.
Por isso, na agenda nacional brasileira, a Câmara e o Senado, Presidente Eunício, têm que
colocar a reforma tributária completa. Chega de puxadinhos, chega de gambiarra no sistema
tributário. O Brasil precisa crescer a uma taxa de 5%, 6% ao ano, que é o que o nosso projeto
propõe.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÁGUAS MORAES (PT - MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Deputado Ságuas Moraes.
Eu quero justificar o meu voto em cédula. Quando eu cheguei ao plenário, o senhor tinha
encerrado a votação. Portanto, eu gostaria de justificar a minha ausência na votação no voto em
cédula.
O SR. LINDOMAR GARÇON (PRB - RO) – E Lindomar Garçon votou com o
Partido na votação anterior.
A SRª ELIZIANE GAMA (PPS - MA) – Sr. Presidente, eu queria que V. Exª me
passasse a ordem de inscritos no tempo da Liderança, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputada Eliziane Gama, pela
Liderança do PPS, por delegação do Líder Alex Manente.
A SRª ELIZIANE GAMA (PPS - MA) – Posso usar agora?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pode usar a palavra.
A SRª ELIZIANE GAMA (PPS - MA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, Senadores, Deputados aqui presentes, o tema que nós
tratamos agora há pouco, Presidente, a adoção, é um tema importante para o Brasil,
considerando, inclusive, o princípio da prioridade absoluta de crianças e adolescentes. E eu
trago, nesta minha fala, um destaque importante que está na Ordem do Dia de hoje no Supremo
Tribunal Federal, que é a votação de um habeas corpus coletivo que trará, no nosso
entendimento, se for positivo a crianças e adolescentes no Brasil, uma resposta para as nossas
crianças, sobretudo crianças de até 12 anos de idade.
Nós temos, hoje, na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, uma pauta, que, entre
os pontos que são apresentados, garante, por exemplo, a prisão domiciliar para mulheres
lactantes e também mulheres grávidas.
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Vimos, nesses dias, casos que tiveram destaque nacional, e um dos pontos apresentados foi
quando, lá atrás, houve uma decisão favorável impetrada pelo Ministro Gilmar Mendes a
Adriana Ancelmo, em que ele argumentava que ela não poderia ser desfavorecida pela condição
econômica. Nós também argumentamos que as mulheres pobres, negras e prisioneiras no Brasil
hoje não podem ser desfavorecidas pela sua situação econômica. Nós temos aí centenas de
mulheres que, às vezes, acabam amamentando dentro da prisão e se distanciando de seus filhos
ainda crianças, e, de forma involuntária, algumas dessas crianças acabam tendo que seguir para
adoção.
Essa decisão, se for favorável hoje pelo Supremo, nada mais será do que justificar,
Presidente, o que nós já temos hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente; o que nós já
temos na Lei 13.257, de 2016, que prevê essa determinação; e também o que nós já temos nos
vários tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.
A prioridade à criança e ao adolescente que está hoje na Constituição Federal tem que ser
levada em consideração, sobretudo por um princípio elementar da Constituição Federal: o
direito à saúde, o direito à convivência comunitária, o direito à família e o direito à alimentação.
Se uma criança não tem direito de ser amamentada com dignidade, em condições salubres, nós
estamos quebrando esse princípio constitucional. Nesse sentido, se nós tivermos, na verdade,
essa decisão do habeas corpus coletivo garantida a essas mulheres, nós estaremos nada mais,
nada menos garantindo esse princípio constitucional às nossas crianças e adolescentes em todo o
Brasil.
Dados que foram apresentados por vários institutos nacionais e internacionais, a exemplo
da Fiocruz e outros mais, mostram claramente a situação degradante que essas mulheres vivem
hoje. Eu digo isso inclusive com conhecimento de causa, porque eu acompanhei – e acompanho –
, com muita frequência, crianças, filhos de mulheres prisioneiras, que acabam ficando numa
situação totalmente vulnerável.
Todos nós sabemos que a situação hoje do sistema prisional brasileiro é totalmente
insalubre. Por exemplo, o meu Estado, infelizmente, tem um sistema prisional que começa, na
verdade, a ter uma nova cara pela gestão do atual Governador Flávio Dino, mas, lá atrás, foi
um exemplo de degradação total no Brasil e, infelizmente, essas mulheres acabam também
sendo vítimas dessa situação.
Nesse sentido, fica o nosso entendimento e a nossa torcida para que essa violação de
direitos não possa ser perpetuada no Brasil. As mulheres, sejam elas pobres ou ricas,
independentemente da situação econômica em que elas possam estar – naturalmente
resguardando aqui casos específicos de violência física, inclusive de ameaça à própria vida da
criança, resguardados esses casos –, precisam ter a garantia de acompanhar a vida de seus filhos
e de suas filhas com saúde, com alimentação, com educação e, sobretudo, com princípio da
garantia da convivência em família.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB - AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para discutir.
Pela ordem, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB - AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Quero justificar a minha ausência na votação anterior. Votei com o meu Partido.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A Mesa registrará o voto de V.
Exª.

Concedo a palavra ao Deputado Leo de Brito, para falar contra.
O Deputado Leo de Brito está aqui?
O SR. LEO DE BRITO (PT - AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente,
Srªs e Srs. Deputados, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, deixo muito claro que os prefeitos de
vários Municípios inclusive estão presentes aqui visitando o Congresso Nacional, debatendo as
emendas, e é claro que esse recurso de R$2 bilhões é muito importante para os Municípios
brasileiros.
Todos nós conhecemos a realidade dos Municípios brasileiros, a situação deplorável, a
situação de calamidade por que passam os Municípios brasileiros. Agora, nós sabemos também
que essa situação dos R$2 bilhões foi utilizada de maneira politiqueira pelo Governo Michel
Temer exatamente para fazer uma barganha em relação à aprovação da reforma da previdência,
cuja tramitação, com a intervenção aprovada aqui, vai estar paralisada neste momento.
Agora, nós temos que vir aqui e nos posicionar fortemente contra essa medida, que foi feita
retirando recursos de áreas estratégicas. Aliás, na própria meta de superávit para o mês de
fevereiro, ainda tem gordura o Governo, e o Governo Federal vem aqui retirar milhões de reais
de áreas estratégicas, inclusive de discussões que foram feitas de maneira exaustiva nas
comissões, nas Bancadas dos Estados.
Vejamos, então, os prejuízos: o Governo está retirando dos serviços de proteção social
básica R$184,2 milhões, que incluem as políticas de direitos humanos, crianças e adolescentes,
combate ao racismo, promoção dos direitos das pessoas idosas. O Governo está tirando da área
da educação. Senhores, observem aí os institutos federais, os hospitais universitários, as
universidades federais, que estão sofrendo, pois todos nós acompanhamos a situação das
instituições federais de ensino, no ano passado, em razão da Emenda Constitucional 95, a
emenda do teto constitucional. Nós estamos falando de mais de R$600 milhões que estão sendo
retirados das instituições federais com esse PLN. Nós estamos falando de mais de R$450 mil
retirados da área de saúde, sobretudo da área de saneamento, que é a mais importante, porque
nós sabemos que grande parte das doenças são causadas por falta de saneamento básico.
Ontem foi votada a questão da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, que
hoje será votada no Senado Federal. Nós estamos falando de R$225 milhões que serão cortados
na segurança pública com esse PLN. Nós estamos falando do Ministério da Defesa, em R$300
milhões de corte exatamente nas Forças que devem fazer o patrulhamento das fronteiras. Hoje,
os 27 Estados da Federação sofrem com essa situação, inclusive, o Rio de Janeiro. Isso porque o
problema do Rio de Janeiro começa lá na fronteira do Acre, na fronteira de Mato Grosso, na
fronteira de Mato Grosso do Sul, do Amazonas com os outros países. Então, é isso que o
Governo está fazendo, ou seja, está cortando esses recursos que são fundamentais.
(Soa a campainha.)
O SR. LEO DE BRITO (PT - AC) – Se nós olharmos a Bancada do meu Estado, a
Bancada do Acre, temos aí mais de R$25 milhões que vão para diversas áreas, inclusive para os
institutos federais, para a área de resíduos sólidos, uma série de emendas da Bancada Federal do
Acre que são muito estratégicas para o nosso Estado. E assim aconteceu com várias Bancadas,
com emendas de várias Bancadas.
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Então, o Governo pode, sim, dar uma melhor condição aos Municípios brasileiros. Nós
somos a favor de que o Governo Federal dê melhores condições aos Municípios brasileiros.
Agora, não dá para cortar recursos de áreas estratégicas. O Governo gasta milhões, milhões com
uma comunicação mentirosa da reforma da previdência, gasta milhões com outros setores que
não têm nada de estratégico e retira...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra à Senadora
Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM. Para discutir. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Senador Eunício Oliveira, Srs. Senadores, Senadoras, Deputados e
Deputadas, nós estamos votando um projeto que aparentemente deveria ser um projeto elogiado
por todas as Bancadas parlamentares, sejam elas dos partidos que apoiam o Governo ou não,
porque, afinal de contas, é um projeto que visa ao socorro aos Municípios brasileiros repassando
recursos federais na ordem de, aproximadamente, R$2 bilhões.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, creio que é preciso lembrar algumas coisas. Como é que
esse projeto foi anunciado. De fato, o orador que me antecedeu falou isso de forma muito clara.
O Presidente Michel Temer acenou positivamente aos prefeitos e prefeitas dos mais de 5 mil
Municípios do Brasil dizendo da liberação de R$2 bilhões no momento em que queria barganhar
voto das suas Bancadas para os projetos de seu interesse. Repito: projetos de seu interesse que
não são, necessariamente, pelo contrário, projetos de interesse da Nação brasileira e tampouco
do povo brasileiro.
Mas, Sr. Presidente, a situação se agrava ainda mais quando nós vamos analisar o projeto
que nós estamos votando neste momento. Os R$2 bilhões não são recursos novos que o Governo
está pegando do excesso de arrecadação para repassar para os Municípios, não. Esses recursos
estão sendo disponibilizados a partir de uma decisão de corte orçamentário de vários segmentos,
entre eles, as áreas de educação, de saúde e, pasmem V. Exªs, de segurança pública.
Ontem – aliás, ontem, não –, hoje, pela madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou, por
maioria de votos, o decreto do Governo do Presidente Michel Temer para promover intervenção
na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Hoje de madrugada! Um decreto vazio, um
decreto que nada mais é do que uma ação que tenta salvar a pele de Michel Temer e de todos
aqueles que o apoiam diante de tão grande e tão forte repulsa que estão recebendo por parte da
população brasileira.
Pois bem, aprovaram um decreto sem mostrar qual é o plano, qual é o projeto, quais as
ações a serem praticadas durante a intervenção. Não mostraram quais os recursos serão
utilizados para isso. Pelo contrário. Agora o que está em votação é um corte, somente para a
área da defesa nacional, na ordem de quase R$300 milhões. Repito, senhores: o que está sendo
votado aqui, o socorro que estão dando aos Municípios está tirando dinheiro da área da saúde,
da área de educação e quase R$300 milhões da área da defesa nacional.
E vejam V. Exªs: R$60,5 milhões estão sendo cortados, ceifados do projeto de
monitoramento das fronteiras, o Sisfron. O que é isso? Nós estamos cansados de falar,
principalmente nós que somos de Bancadas que têm grandes áreas de fronteiras: ou o Governo
tem uma política clara de segurança para as nossas fronteiras, que é por onde entram as armas

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

80

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

ilegais, é por onde entram as drogas ilegais, ou nós não vamos ter avanço nenhum na segurança
pública das grandes cidades.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM) – Pois bem, estão sendo
retirados mais de R$60 milhões somente da área de fronteira, de vigilância das fronteiras
brasileiras.
Para o seu Ceará, Presidente Eunício Oliveira, estão retirando mais de R$54 milhões da
área da educação.
É isto que vai ser aprovado aqui: socorro para prefeito tirando dinheiro da educação,
tirando dinheiro da saúde e tirando dinheiro da segurança pública. Esse é o equívoco do
Governo que não tem legitimidade e não tem compromisso com a população brasileira.
Então, no mínimo, o nosso dever é vir aqui e denunciar mais essa barbaridade que está
sendo promovida pelo Governo ilegítimo do Senhor Michel Temer.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao
Deputado Marcon. (Pausa.)
Não se encontra, portanto, não reclame depois.
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Pela ordem, Sr. Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Henrique Fontana.
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pela ordem, Deputado Danilo
Forte.
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro,
quero justificar minha ausência. Eu estava numa audiência lá no Ministério da Saúde; e
acompanhei o meu Partido na votação anterior.
Segundo, é importante que nós tenhamos aqui uma compreensão muito clara: os
Municípios brasileiros, principalmente os pequenos Municípios, estão numa situação préfalimentar, e é necessário que nós tenhamos a compreensão de ajudar esses Municípios.
Esse recurso foi prometido no final do ano passado. Infelizmente, quando a medida
provisória foi assinada, já era o último dia útil do ano, não poderia ser incluído no Orçamento
do ano passado. Por isto a necessidade da produção desse PLN para poder buscar um
remanejamento dos recursos, para garantir a liberação dos R$2 bilhões para os Municípios
brasileiros.
Por outro lado, foi feito de forma aviltada, sem buscar um diálogo com as bancadas. O
Ministério do Planejamento – não sei o critério que foi usado...
(Interrupção do som.)
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Para concluir, Sr. Presidente. É importante o
que eu vou falar.
Então, de forma aviltada, o Ministério do Planejamento fez um corte, que não foi linear,
proporcionalmente, em todas as emendas de bancada, que não vão ser executadas. Por outro
lado, também não teve uma linha de prioridade, tanto é que há um questionamento muito
grande, porque há Estados que zeraram as emendas de bancada na área de educação e na área
de segurança, como é o caso, inclusive, do Estado do Ceará – o nosso, o seu Estado.
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Então, isso prejudica a expansão dos campi da Universidade Federal do Ceará, no Estado
do Ceará – aqui está a Senadora Lídice dizendo que também da Bahia –, e prejudica o Estado,
porque, inclusive, está num momento de aflição da família cearense com relação ao combate da
violência.
O que eu proponho como questão de ordem? Que o senhor, como Presidente do Senado,
possa providenciar junto ao Ministério do Planejamento – e como Presidente do Congresso
Nacional – um novo PLN. A gente aprova esse PLN aqui hoje, para facilitar a vida dos
prefeitos, para poder liberar...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Henrique Fontana
com a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS) – Presidente Eunício Oliveira...
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Presidente, eu estou querendo concluir.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Era um minuto, e eu dei dois
minutos a V. Exª.
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Só para concluir...
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Presidente Eunício Oliveira, Deputados, Senadores, Senadoras, a primeira frase que eu, em
nome da oposição, digo com toda clareza – conversava há pouco com a Deputada Jandira
Feghali e com o Deputado Orlando Silva, do PCdoB: é evidente que nós apoiamos que os
Municípios recebam mais R$2 bilhões, porque os Municípios, sim, estão em situação préfalimentar.
Mas a pergunta, Deputado Bebeto, é a seguinte: por que os Municípios estão em situação
pré-falimentar, Deputado Décio? Estão porque a política econômica que está sendo adotada no
Brasil hoje é uma política recessiva, geradora de desemprego, que está derrubando a arrecadação
do País. O País está entrando em colapso, Deputada Benedita. A insegurança é do Brasil
inteiro! Não é lá no Rio de Janeiro! Há insegurança em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul! E a
intervenção, usar as Forças Armadas, é um erro histórico absurdo, porque as Forças Armadas
existem para o País, para proteger fronteiras, para proteger a Nação; não para serem jogadas no
combate ao crime organizado, algo que elas não estão treinadas para fazer.
Este Presidente é um irresponsável! Ele está quebrando o País! Ele está liquidando a
economia! Ele está agora usando as Forças Armadas para planejar uma tática eleitoral, para
inventar um candidato da ordem, um candidato que venha para botar ordem no País! Ordem no
País vai haver quando houver eleição democrática, quando o povo escolher seu governo, quando
os prefeitos não tiverem que vir de pires na mão para pedir migalhas aqui! O prefeito é eleito,
ele tem direito a um orçamento digno. E aí vão resolver o problema do Município tirando da
segurança, tirando do Hospital Conceição em Porto Alegre. Tirem de onde tem que ser tirado!
Tenham coragem para votar realmente o combate a privilégios e coloquem aqui para votação o
imposto sobre grandes fortunas, para levar recurso para os Municípios, para levar recurso para a
segurança pública!
Eu sei que os militares, por disciplina, não podem falar o que eu vou falar aqui: as Forças
Armadas não querem participar da intervenção. Por que está um caos a segurança no Rio de
Janeiro? Porque houve muito roubo de dinheiro público, porque a polícia está desaparelhada.
Há setores da polícia que estão corrompidos. Para combater isso é preciso atuação com
inteligência, política pública. E é preciso, Deputado Décio Lima, dinheiro! Não adianta passar o
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ano inteiro dizendo que tem que congelar os investimentos públicos e depois, quando o hospital
está um caos, quando a universidade fecha, quando a insegurança campeia, vir aqui dizer que é
preciso fazer uma intervenção. Chega de demagogia com o povo brasileiro!
Até outro dia diziam que, se não se votasse aquela barbaridade da previdência, o País iria
quebrar. O País está quebrando porque tem um péssimo Governo, não porque tem um sistema
de previdência pública de qualidade. Não se vai mais votar a previdência, e o País vai
continuar, porque há reforma justa para ser feita. Vamos votar aqui o imposto sobre lucros e
dividendos dos ganhos multimilionários no mercado financeiro e vamos fazer um fundo para
combater a insegurança e não manipular a opinião pública com rede de televisão, vendendo
solução que não é solução.
O Brasil precisa mudar, Presidente Eunício.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Concedo a palavra ao último
Deputado, pelo Regimento, Delegado Edson Moreira.
Deputado Edson Moreira.
Está presente? (Pausa.)
Não está presente.
Então, Andre Moura.
O SR. ANDRE MOURA (PSC - SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Deputados, Srªs e Srs. Senadores, muito rapidamente, mesmo porque
entendo, meu caro Deputado Cajado, que o que nós estamos votando aqui é de grande
importância para os Municípios brasileiros, Deputado Danilo Forte.
E aqui ouvir aqueles que são contra a ajuda financeira aos Municípios é acima de tudo um
ato de não ter compromisso com quem verdadeiramente tem que resolver os problemas que
nascem e surgem nos Municípios.
Então, aqueles que vieram aqui à tribuna criticar a AFM, que é a ajuda financeira aos
Municípios, que isso seja visto e observado por todos os prefeitos, por cada morador de cada
Município deste País, como um ato de falta de compromisso e de responsabilidade.
Nós temos hoje mais de dois mil prefeitos aqui em Brasília que esperam, desde o ano
passado, a aprovação dessa ajuda financeira aos Municípios. Uma ajuda financeira que é um
socorro que o Governo Federal dá, pela sensibilidade que tem este Governo de entender e
compreender o momento difícil que atravessam os Municípios
Estamos avançando, estamos reagindo com a economia, mas ainda é um momento difícil.
Bem sabem os prefeitos municipais como foi a dificuldade, no final do ano passado, para, por
exemplo, encerrar o ano honrando seus compromissos, principalmente com os servidores públicos
municipais. “Ah, mas está tirando recursos de áreas essenciais”, mas está colocando em uma
área que é prioritária, que é a dos Municípios, onde nascem e surgem os problemas. E é lá que
temos que encontrar a solução para esses problemas, meu caro Deputado Paulo Magalhães,
Então, nós estamos aqui, acima de tudo, mostrando responsabilidade e mostrando que nós
temos que entender que os prefeitos estão aguardando. E esse discurso que faz a oposição é um
discurso para marcar uma posição, mas que faz, acima de tudo, para mostrar que não tem
compromisso com os Municípios brasileiros.
Nas eleições, estarão todos nos Municípios de porta em porta, nos palanques, nas praças
públicas, atrás do voto daqueles que moram nos Municípios, mas, nesta hora de socorrer os
Municípios, vêm aqui à tribuna do Parlamento do Congresso Nacional criticar o Governo que
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está ajudando os Municípios, que está ajudando os prefeitos e está ajudando as prefeituras
municipais.
Espero que todos possam observar aqueles que vieram aqui discursar contra, aqueles que
irão ao painel votar contra a ajuda aos Municípios brasileiros, aqueles que não têm compromisso
e responsabilidade com quem mora nos Municípios, mas, acima de tudo, aqueles que mostram
claramente que não querem que os Municípios tenham essa ajuda e socorro que os prefeitos
aguardam desde o final do ano passado. O Governo Federal agora, com a sensibilidade que tem,
com o compromisso de honrar a palavra assumida, encaminha esse PLN.
Quero aqui, acima de tudo, parabenizar o Presidente do Congresso Nacional, Senador
Eunício Oliveira, que demonstra esse compromisso com o municipalismo, com o fortalecimento
dos Municípios brasileiros, que pautou esse PLN na tarde de hoje, assumiu esse compromisso e
está aqui assumindo e cumprindo o compromisso por ele assumido.
E eu quero aqui conclamar e convocar todos os congressistas, todas as Deputadas e os
Deputados, as Senadoras e os Senadores, que possamos, com a responsabilidade que nós temos
que ter, mostrar que valorizamos os Municípios. Porque o investimento que esse recurso vai
permitir será feito na educação, será feito na saúde, será feito na melhoria da qualidade de vida
das pessoas que moram nos Municípios brasileiros.
E é exatamente por isso que eu tenho a certeza de que esse PLN que traz essa ajuda
financeira aos Municípios, através do Governo Federal, será aqui aprovado por quem tem
compromisso e responsabilidade com os Municípios brasileiros...
(Soa a campainha.)
O SR. ANDRE MOURA (PSC - SE) – ... quem tem compromisso com quem vota, com
quem acima de tudo merece o nosso apoio. Então, vamos aprovar.
O Governo encaminha o voto "sim", na certeza de que é uma atitude louvável do Governo
Federal. Quem tem compromisso vai no painel aprovar.
Quero parabenizar o Presidente Eunício Oliveira pela condução que tem feito, em especial
pela sensibilidade em defender e fortalecer os Municípios brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – É para... Está encerrada a
discussão.
Passa-se à votação. Para encaminhar... Calma. Passa-se à votação. Calma. Para
encaminhar.
Eu peço à Mesa que prepare o painel.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – Presidente, nós não temos até
agora...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só um minutinho.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – ... as emendas feitas.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Presidente.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – V. Exª prometeu ao Líder do
PSOL entregar as emendas...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu? Eu?
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu não sou Relator...
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – ... do Relator Chaves.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Relator pode entregar, não
tem problema. Não tem segredo.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – Não, independente disso, nós temos
o direito de saber o que está sendo votado...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Claro, sim...
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – E por que a gente não tem acesso?
Até agora não foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Décio, pelo...
Eu não sou o Relator.
Deputado Décio.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Sr. Presidente, apenas...
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – Mas V. Exª é Presidente. Como é
que vai pôr em votação?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Décio. Deputado
Décio, está com a palavra.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Presidente Eunício, apenas uma questão de ordem e
arguo com base...
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – Ei, Presidente, eu quero respeito,
por favor! Eu, como Deputado, como membro deste Congresso, tenho direito a saber o que vai
ser votado!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Décio está com a
palavra. Deputado Décio está com a palavra. Calma, Edmilson.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – V. Exª não tem o direito de agir
como se fosse um bandido!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma, Edmilson. Calma,
Deputado. Não... Calma, Deputado Edmilson.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – O senhor é Presidente do
Congresso. Tem, sim, que dar respeito para ser respeitado!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma, Deputado Edmilson.
Nós estamos votando a matéria dos prefeitos.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA) – É inadmissível! Todas as sessões é
essa violência, como se eu estivesse aqui brincando de fazer política...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Décio, está com a
palavra V. Exª. V. Exª está com a palavra. Deputado Décio. Não tem... Eu não escuto os gritos
de V. Exª. Deputado Décio.
Eu vou abrir o painel para encaminhamento. Não, calma. Para encaminhamento, para
encaminhamento, para encaminhamento.
Deputado Décio, questão de ordem. Deputado Décio.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) – É importante a paciência de V. Exª, mas
realmente é hora de votar...
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Sr. Presidente, aqui com a...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Décio.
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O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Presidente, eu tinha uma proposta de consenso
para evitar esse constrangimento. Eu tinha uma proposta. Eu tinha uma proposta...
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) – O Deputado Edmilson pediu um
esclarecimento. V. Exª passa para outro e nega...
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Presidente, é isso mesmo. Tem que ter o
diálogo.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) – Eu quero um esclarecimento, Presidente.
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Presidente Eunício, o que eu queria fazer era
um encaminhamento para buscar um acordo com o Plenário. Eu conheço esse Plenário...
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Presidente Eunício, V. Exª me deu a palavra...
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Esse Plenário é feito com diálogo. Eu queria
fazer um acordo para isso...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Questão de ordem. Há uma
questão de ordem. O Deputado... Deputado, tem a palavra V. Exª.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) –
Presidente Eunício, Deputado Edmilson, acho que, de uma forma mais serena, a minha questão
está dentro do espírito da indignação do Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL. Eu acho que
há aqui, Presidente Eunício... Gostaria de colher a atenção de V. Exª, como Presidente do
Congresso.
Presidente Eunício, eu argumento aqui os artigos, o parágrafo único do art. 250 do
Regimento do Senado, combinado com o art. 109, inciso II, que exige, neste caso, a antecipação
para os membros do Congresso Nacional, do relatório. Houve uma mudança, e essa mudança
não é de conhecimento – o que é legítimo da pluralidade daqui deste Congresso, presidido por
V. Exª – que nós tenhamos acesso ao relatório.
Portanto, o procedimento se interrompe naturalmente porque nós precisamos ter o relatório
com relação ao conteúdo desta matéria. É o que precisa a inteligência dos dois artigos aqui
citados por mim neste momento, como questão de ordem.
Eu acho que isso, Sr. Presidente, que foi lido, resolve talvez aqui o ímpeto da indignação
neste momento, de todos nós, o que é natural no ambiente desta Casa. Mas eu acredito...
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) – Peço a palavra como Líder.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – ... no seu espírito democrático, de acolher, neste
momento, a questão de ordem que levanto.
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) – Peço a palavra como Liderança, no
tempo da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu vou... Só um minuto,
calma!
Deputado Décio, V. Exª tem direito ao acesso ao relatório. Não há por que não ter acesso
ao relatório, mas eu posso tranquilizar o Plenário, que nós temos apenas, aqui, no plenário...
Edmilson, só preste atenção para não... Só atenção para você... Edmilson, calma!
O único remanejamento que houve de Plenário, do Relator, são 34 milhões que foram
tirados da Funasa, que foram repostos à Funasa, descontando de um submarino, que tem 700
milhões.
Não, calma! Deixa eu só... Eu estou só explicando. Calma!

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

86

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

Todo PLN... Eu posso dialogar com... As assessorias ficam muito excitadas aqui, na
Câmara. Calma!
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Não, mas fala, eu estou entendendo V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu estou só dizendo o
seguinte: o único remanejamento feito aqui, no plenário, pelo Relator, que está aqui, ao lado, foi
de 34 milhões, que saem do Ministério da Defesa, da compra de um submarino, para restaurar
uma dotação da saúde na Funasa.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma, eu estou respondendo.
É exclusivamente isso! É exclusivamente isso que foi feito. Os demais foram votados como
foi colocado na Comissão de Orçamento, que não teve tempo de votar lá, e foi designado um
Relator de Plenário.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) – Presidente!
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só um minuto.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) – Só um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu estou com a palavra, por
gentileza.
Eu imaginava, inclusive, que essa matéria fosse extremamente tranquila, porque – calma! –
é uma matéria em que não vai para o Governo o dinheiro; vai para os Municípios brasileiros,
para que o cidadão que está lá na base possa ter a ajuda para aqueles Municípios. Agora, o
corte, quem faz não é o presidente da Casa, não é o Presidente do Congresso. O corte veio feito
do Ministério do Planejamento. Cabe a este Plenário votar a favor dos prefeitos ou votar contra
os prefeitos brasileiros.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Plenário é soberano e eu
respeito a decisão do Plenário.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Sr. Presidente.
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) – Peço a palavra pelo tempo Liderança do
PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Ivan Valente.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Um de cada vez, senão vou ter
que desligar o microfone.
Deputado Décio.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) – Presidente, espera um instantinho.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só um minutinho, deixa eu
concluir para o Deputado Décio...
Então, é o seguinte: não há nenhum problema no relatório.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Eu sei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Calma! A matéria foi
publicada. O único remanejamento feito aqui no Plenário foi esse remanejamento de devolução
de dinheiro para a saúde. Na Funasa, R$34 milhões tirados de um submarino, ponto. É o único
documento que tem no Plenário.
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O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – O problema é que há um erro de origem. O
cancelamento não foi feito...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O erro de origem é um erro de
origem. V.Exª pode votar contra.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Não, Sr. Presidente, me permita.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pois não. Não vou discutir erro
de origem, porque não foi eu nem você que fizemos.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Não, o erro de origem que eu digo é nos argumentos
de V. Exª, porque o cancelamento não foi feito pelo Ministério do Planejamento nem pelo
Executivo, foi via Congresso. Logo, há aqui um processo...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Mas houve anuência do
Governo.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Não, nós estamos esbulhando uma autoridade
discricionária que é do Executivo.
Por isso minha questão de ordem com base na vinda...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Respeito a questão de ordem
de V. Exª, mas tenho que indeferir a questão de ordem pelo esclarecimento já feito.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – Mas V. Exª minimamente poderia considerar a
inteligência do art. 250, do parágrafo único, que não recebemos o relatório. Não há relatório...
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) – Exatamente, Sr. Presidente.
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – ... para que pudéssemos ter certeza aqui, no ambiente
legislativo, da legitimidade dessa decisão.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu determino à Mesa que
distribua o relatório. Não tem nada para esconder aqui.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) – Isso, Sr. Presidente.
Sr. Presidente...
O SR. DÉCIO LIMA (PT - SC) – ... votação.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Que distribua o relatório para
aqueles que queiram ler antes de criticar...
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Dá licença só um minutinho,
Deputado Ivan, darei a palavra a V. Exª.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) – Quero colaborar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só um minutinho.
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) – Enquanto decide, pode me dar a palavra
como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só um minutinho. Dou, calma.
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Se eu tiver direito a palavra
para dirigir os trabalhos, fico feliz, eu aceito.
Então, Deputado Décio, a Mesa determina que seja distribuído o relatório embora tenha
sido dado conhecimento. Os cortes, o remanejamento, temos um chamado "teto de gastos". Os
PLNs que vão chegar aqui, se não tiverem margem, todos vão ser de remanejamento. O
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Deputado vai votar contra ou vai votar a favor. Os encaminhamentos já foram feitos. Agora ou
é questão de ordem ou encaminhamento de Líder ou a palavra como Líder.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) – Sr. Presidente, por favor, me dê a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pois não. Deputado Ivan
Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há 20
minutos eu pedi a V. Exª e ao Secretário da Mesa que pudessem disponibilizar aquilo que agora
V. Exª está falando que a Mesa vai publicar. Mas tem que ser antes da votação porque o
problema não está se vai para o Município ou se fica com a União. Aqui o Deputado vai votar
de acordo com sua consciência, mas com a transparência necessária.
Então, nós queremos receber, antes da votação, o parecer ou a emenda ou o que foi
modificado pelo Senador Relator.
Então, peço a V. Exª que distribua, espere que possamos conferir e as questões serão
esclarecidas.
Obrigado, Presidente.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não há nenhum interesse em
fazer diferente. Agora, já determinei à Mesa que publique todas as alterações que foram... Só há
uma, estou afirmando, que é essa de R$34 milhões, que foi restabelecida para a saúde.
Agora, votar contra o Município e votar contra a saúde fica difícil de entender, mas eu
respeito a posição.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP) – Presidente, isso é outra coisa. Isso é um
posicionamento político.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) – Era exatamente sobre isso, Sr.
Presidente, que eu queria...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Daniel.
Já dei a palavra para V. Exª.
Deputado Daniel.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Sem revisão do orador.) – Eu queria
exatamente colaborar com essa discussão porque o Regimento é absolutamente claro. O parecer
tem que ser distribuído, e a votação só pode ser feita depois da distribuição do parecer, para que
todos tenham conhecimento.
Não queremos, e ninguém aqui quer, duvidar, Sr. Presidente, da informação que V. Exª
está prestando, mas, segundo o que ouvi da leitura do Relator, há a preservação da emenda da
Comissão do Senado, Sr. Presidente. Estranhamente, a emenda da Comissão do Senado é que
estaria sendo preservada. E essa emenda fala de um valor de 64,4 milhões, e não 34 milhões.
Para que não haja qualquer dúvida a respeito do conteúdo, e até para que fique claro por que é
que foi preservada exatamente a emenda que tem origem na Comissão do Senado é que nós
precisamos aguardar a distribuição do parecer...
(Interrupção do som.)
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) – Peço a palavra como Líder, com base no
Regimento.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como Líder, V. Exª. E, na
sequência, eu vou fazer encaminhamento de painel.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu
só quero fazer uma sugestão para a gente superar todas as dificuldades que estamos tendo no
Plenário: votar a proposta original do Governo, Sr. Presidente, não há outra alternativa. Sob
pena de a gente estar cometendo uma irregularidade e uma dificuldade no encaminhamento de
um recurso que irá para os Municípios de maneira positiva e com essa pendência, que poderá
dar uma discussão jurídica inclusive, Sr. Presidente. É só essa a preocupação que nós estamos
colocando.
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputada Alice, tem a palavra
V. Exª, garantida.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) – Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Há uma oradora na tribuna.
Não vou dar questão de ordem agora.
A SRª ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) –
Com a indicação do Deputado Orlando Silva, estou utilizando o tempo da Liderança do PCdoB
para comentar sobre esse projeto.
V. Exª, por duas ou três vezes, já falou, da Mesa, da Mesa alta do Congresso Nacional, que
aqui se tratava de uma análise de se votar contra ou a favor dos Municípios. Não há um
Deputado ou uma Deputada nesta Casa que não reconheça que é importante garantir esses 2
bilhões para os Municípios. Não obstante, quando esse rateio for realizado, pouco reste para os
mais de 5 mil Municípios brasileiros.
Então, essa espada sobre a cabeça dos Deputados não deve ser colocada porque é de forma
injusta, na medida em que as modificações do PLN foram realizadas retirando bilhões de setores
estratégicos do Orçamento da União. Dá-se com uma mão, Srs. Prefeitos, e tira-se com a outra.
É, portanto, um PLN de engana prefeito.
Ontem, enganou-se o povo brasileiro com uma intervenção militar no Rio de Janeiro. E,
hoje, enganam-se os prefeitos, porque se cortam áreas estratégicas, sem que esse relatório fosse
apresentado à Câmara dos Deputados.
Expansão e reestruturação de instituições educacionais: cortam-se 154 milhões!
Na Bahia, R$30 milhões. Deputado Cajado, que está aí na mesa, R$30 milhões vão ser
cortados da emenda da Bancada da Bahia para os institutos federais! Serão R$40 milhões da
Bancada da Bahia para o Hospital das Clínicas.
Deputado Sérgio, Deputado Félix, Líder da Bancada, coordenador da Bancada, Srs.
Deputados que apoiam o Governo Federal, o Relator do Orçamento, Deputado Cacá Leão,
aquiesceu a essas emendas, aprovou. Votamos. Recebeu o reitor da Universidade Federal da
Bahia. Os R$ 15 milhões estão sendo cortados! São R$40 milhões para a segurança pública da
Bahia. Significa o que isso, que faz uma intervenção militar no Rio de Janeiro e cortam-se os
recursos para a segurança pública?
Eu quero chamar a atenção da Bancada da Bahia, porque a Bahia foi o Estado que mais
perdeu. Perdeu R$180 milhões! R$120 mil. R$180 milhões: R$40 milhões da segurança pública;
R$24 milhões da inovação e produção de insumos estratégicos para a saúde, para as policlínicas,
que estão sendo feitas pelo Governo do Estado; R$40 milhões da modernização da segurança
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pública; mais R$40 milhões da reestruturação dos hospitais universitários do Complexo UFBA;
R$15 milhões do apoio a entidades não federais, ou seja, Srs. Reitores, comunidades das
universidades estaduais baianas, as quatro instituições; R$15 milhões de apoio às entidades de
educação superior federais; R$30 milhões dos institutos federais. E mais R$120 mil para a
aquisição de veículos de transporte escolar.
Senador Walter Pinheiro, hoje Secretário de Educação, nós queremos, e o PCdoB vem
encaminhar a favor dos recursos para as prefeituras. Nós questionamos e protestamos
veementemente! Esta votação não deveria se dar agora, para que nós pudéssemos analisar
amiúde, item a item, o que está sendo tirado, e o meu protesto profundo a essa retirada na
Bahia, como faço o protesto profundo às demissões que agora estão sendo homologadas, dos
terceirizados da Prefeitura de Salvador, 2.600 trabalhadores demitidos pelo Prefeito ACM Neto
sem qualquer piedade, sem qualquer aguardo, sem qualquer tipo de possibilidade de
remanejamento, 2.600 famílias sem pão.
Obrigada.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, uma questão de ordem, art. 109 da Resolução nº 1 do Regimento
Comum.
Presidente, o meu objetivo, eu não tenho dúvida é o objetivo do senhor e creio, se não da
unanimidade, da maioria, que a gente consiga aprovar este PLN e que a gente consiga levar aos
Municípios o socorro de que os Municípios tanto precisam. E a minha preocupação é que a
gente não incorra em algum erro insanável.
Eu vejo e respeito a intenção do nobre Relator, Senador Pedro Chaves. Creio que teremos
oportunidades outras e pode ser de imediato. Sou membro da Comissão Mista do Orçamento,
compreendo que o senhor negou a primeira questão de ordem, de que não houve o cumprimento
do parecer por parte da Comissão. Aliás, acho que o nobre Relator preenche completamente os
requisitos, não há dúvida. Porém, no meu entendimento há um vício insanável. A emenda que
está sendo contemplada, por natureza, segundo o art. 109, não poderia ser admitida.
As emendas não serão admitidas quando [está muito claro no inciso II do art. 109]:
[...] oferecerem como fonte de cancelamento compensatório, previsto no art. 166, §3º, II,
da Constituição, programação que:
a) não conste do projeto de lei ou conste somente como cancelamento proposto; ou [...]
Portanto, Presidente, é absolutamente claro.
O que se está fazendo é um malabarismo. A Comissão Mista de Orçamento não pode... Eu
respeito, volto a me referir a V. Exª, Senador: acho que o mérito é extremamente louvável, mas
é um precedente altamente perigoso. Está aí inclusive o Relator do Orçamento, o Deputado
Cacá Leão.
Se nós começarmos a receber um projeto orçamentário do Governo que trata de um
assunto, e nós aqui emendarmos, incluindo, retirando dotações que não constam do projeto, é
uma temeridade. Isso fatalmente nos levará ao risco inclusive de ter problema com esse projeto.
Como nós queremos que o projeto seja aprovado, seja sancionado rapidamente, e que o
dinheiro chegue ao Município, faço um apelo a V. Exª e ao nobre Relator, faço um apelo até
como uma forma de acordo: mantenha o texto original do projeto, mantenha o texto original,
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garantam-se os dois bilhões para os Municípios. Com isso nós vamos atender a todos os
Municípios brasileiros.
Vamos superar essa polêmica que verifico no artigo que citei, que realmente, embora o
mérito seja louvável... Acho até que todos temos que nos unir ao Relator para, numa primeira
oportunidade, atender a essa demanda justa. Mas agora vamos atender aos Municípios, que este
é objetivo do projeto: garantir a aprovação dos dois bilhões. É o apelo que faço a V. Exª nesta
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado, Deputado... Só um
minuto, aqui atrás. Eu não consigo ouvir.
Eu faço uma consulta ao Plenário, faço uma consulta ao Plenário para tentar pacificar. E
depois da consulta ao Plenário, farei uma consulta ao Relator.
Quero dizer a V. Exª, que conhece bem o Regimento, que já fui Presidente da Comissão de
Orçamento e fui Relator da Comissão de Orçamento: quando já há o remanejamento feito, é
possível sim alterar.
Então, ele está apenas ampliando a modificação. É legítima e é... Deixe-me só concluir. É
legítima e é correta.
Deputado Daniel.
É opinião de V. Exª e eu respeito. Agora quero dizer a V. Exª o seguinte: é legítima, é
correta. E eu tenho prerrogativa de nomear quando a Comissão não dá parecer, como foi o caso,
até o dia 19.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) – Isso é pacífico.
O SR. SILAS CÂMARA (PRB - AM) – Pela Liderança do PRB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu vou desligar o microfone
para poder falar.
Então, eu quero explicar ao Plenário: se pacificar o Plenário – obviamente com as posições
dos votos de quem quiser votar contra os Municípios, de quem quiser votar da maneira que
entender; é legítimo e é direito de cada Parlamentar aqui, cada um assume a sua
responsabilidade ao fazer o voto "sim" ou ao fazer o voto "não"; é legítimo isso –, se isto pacifica
o Plenário, se isto pacifica o Plenário, a retirada da mudança, que é correta e é legítima, mas
criou um clima – um anticlímax – no plenário, para que não digam que não respeito
Parlamentar A ou B que questiona, eu estou fazendo uma consulta. Não é uma determinação
da Mesa. Se não houver pacificação do Plenário, eu sinto muito e vou responder à questão de
ordem de V. Exª na sequência. V. Exª me permita isso.
Então, pergunto ao Plenário: a retirada da emenda pacifica para fazermos o
encaminhamento da votação ou não?
Vou abrir o microfone para um de cada vez. Calma! Um de cada vez. Vou pedir que se
manifestem um de cada vez, pelo microfone, daqui para atrás, depois daqui para lá.
O Deputado Baleia está no primeiro item aqui. Vá lá.
O SR. BALEIA ROSSI (PMDB - SP) – Presidente, pacifica.
Acho que é importante para que a gente possa votar esse projeto hoje e garantir os R$2
bilhões para os Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Pacifica para V. Exª.
O SR. BALEIA ROSSI (PMDB - SP) – Sim.
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O SR. BOHN GASS (PT - RS) – Nós já havíamos feito essa questão de ordem, estava
fora do Regimento. Era um desrespeito à nossa Comissão, que nem a CMO deu parecer...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – A pergunta a V. Exª é:
pacifica ou não?
O SR. BOHN GASS (PT - RS) – E neste caso...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – É uma consulta.
O SR. BOHN GASS (PT - RS) – ...nós estamos concordando nesse ponto, mas não
votaríamos porque seria antirregimental.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Florence.
O SR. AFONSO FLORENCE (PT - BA) – Pela minoria, a retirada dessa emenda
pacifica o encaminhamento. Poderemos ir para o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Edmilson.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA. Sem revisão do orador.) – Presidente,
o PSOL analisou criticamente cortes em algumas áreas estratégicas, mas decidiu votar. Por
conta da perda de R$4 bilhões, ano passado, repor R$2 bi ainda assim não resolve os problemas
dos Municípios enquanto ficarem congelados, por 20 anos, os recursos.
Então, não é que a paz seja total, mas, no entanto, pacifica neste momento. Aí declaro que
eu tinha razão ao exigir de V. Exª respeito a este Deputado e a todos os Deputados e
Senadores.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Edmilson, só não
concordo com V. Exª dizer que o desrespeito. Tenho admiração pelo trabalho de V. Exª e não o
desrespeito.
Deputado Daniel.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
claro que o encaminhamento deve ser esse, e é o que prevê o Regimento. Cumprimento V. Exª
por compreender que esse deve ser o procedimento adequado.
Claro que não do ponto de vista do encaminhamento, mas sim do ponto de vista do mérito,
nós mantemos as críticas que temos em relação ao conteúdo do remanejamento que foi feito.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Respeito.
Então, agora, vou começar daqui.
O SR. BEBETO (PSB - BA) – PSB, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vou pedir a V. Exª para ter
um pouquinho de paciência. Dependendo do encaminhamento é que vou decidir a questão de
ordem de V. Exª.
O SR. BEBETO (PSB - BA) – PSB, Presidente. Eu penso que...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – PSB... Não, vou dar sequência
daqui para lá, por favor, como fiz aqui.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Daqui para lá. Depois do
Deputado Domingos Sávio. Não sei o nome de V. Exª.
O SR. HERCULANO PASSOS (PSD - SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
PSD, queria orientar pelo PSD.
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O PSD entende que, dá forma como foi encaminhado do Governo para cá, nós devemos
aprovar, aprovar o repasse de R$2 bilhões para os Municípios. Até porque, se tirarmos a emenda
de bancada dos Estados para esse dinheiro ir para os Municípios... Porque a emenda de bancada
vai para os Estados, não vai para os Municípios, e nós queremos ajudar os Municípios, que é o
ente federado mais prejudicado e que precisa de apoio – os prefeitos estão quebrados. E o
Presidente da República prometeu esse recurso no final do ano: agora tem de cumprir. Os
prefeitos estão contando com esse recurso para salvar as prefeituras.
Então, o PSD encaminha favorável.
O SR. SILAS CÂMARA (PRB - AM) – O PRB, Sr. Presidente.
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Sr. Presidente, agora é minha vez. O que eu
quero falar, e é bom que o senhor entenda... Eu quis falar ali, mas o senhor estava muito
afetado no momento...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Afetado está V. Exª.
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE. Sem revisão do orador.) – Pois é. Para o
Plenário todo; outros Deputados também reclamaram.
O problema é o seguinte: todos nós aqui... Isto é unânime: vão ser todos os Deputados e
todos os Senadores a favor das prefeituras e dos prefeitos, todo mundo quer botar os dois
bilhões lá. O errado foi a forma como o PLN foi feito, e por isso eu peço ao Líder do Governo
Andre Moura, que trabalha conosco na Comissão de Orçamento há muito tempo, e está aqui
Cacá Leão, o líder do relatório, que fez esse Orçamento de 2018, para que nós encaminhemos
outro PLN, retificador deste corte. Por quê? Porque não pode ser corte ao alvitre, à vontade do
Planejamento: ou faz um corte linear de todas as emendas que não estão dentro da prioridade
da execução de 2018 – e aí corta linear, proporcionalmente todas elas, para não atender a um
em detrimento de outros, porque a gente sabe que essas emendas foram colocadas...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir, Deputado.
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – ... por algum Parlamentar – algum Deputado,
algum Senador – que tenha um interesse legítimo de defender os seus pleitos, e aí nós não
podemos privilegiar uns em detrimento de outros. A gente volta para a proposta original, vota o
PLN da forma original, com o compromisso do Governo de fazer um PLN retificador, cortando
linear, proporcionalmente, em todas as emendas que não estão priorizadas dentro do Orçamento
de 2018.
Essa é a forma mais justa e mais democrática de atender a todos sem prejudicar as
universidades, sem prejudicar a saúde e sem prejudicar a segurança pública, principalmente no
Estado do Ceará, que eu defendo.
O SR. SILAS CÂMARA (PRB - AM) – PRB, Sr. Presidente.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – PP, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Silas.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – O PP quer opinar.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Silas.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – Está convocando o relator...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Silas está com a
palavra.
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O SR. SILAS CÂMARA (PRB - AM. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, pacifica porque V. Exª dá uma demonstração clara de que está, neste momento,
preocupado de fato com os Municípios brasileiros, com a grande crise por que passam neste
momento. Portanto, o PRB assume, sim, o compromisso de seguir pacificado com o retorno à
origem de tudo o que está se falando neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu agradeço a V. Exª.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – PP, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – V. Exª.
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PDT - CE) – PDT.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – O PP quer opinar, Sr. Presidente, e convoca
um membro do Partido que foi o Relator do Orçamento de 2018, para que faça e que dê a
posição do Partido neste episódio, Deputado Cacá Leão.
O SR. CACÁ LEÃO (Bloco/PP - BA. Sem revisão do orador.) – Presidente Eunício, eu
concordo com a tese que foi levantada aqui pelo Deputado Danilo Forte. Não é justo com o
Parlamento que essa conta seja paga da forma como foi trazida. Eu acho que a gente deve
votar, até porque o projeto é uma unanimidade: todo mundo entende as necessidades por que os
5 mil Municípios brasileiros passam neste momento. Mas a gente acha e entende que a
aprovação do Orçamento de 2018, da forma como foi feita, ela foi feita através da construção de
um diálogo, da construção de um acordo, quando, nesse processo, será prejudicado. Então, a
gente vai ter diversos Parlamentares, diversos Estados e diversos Municípios prejudicados pela
forma como foi trazido o PL 01, de 2018.
A tese do Deputado Danilo Forte é a mais correta e, principalmente...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir, Deputado.
O SR. CACÁ LEÃO (Bloco/PP - BA) – É a mais correta e a mais justa.
A gente aprova o PLN do jeito que está, com o compromisso de o Líder do Governo,
Deputado Andre Moura, que tem toda a credibilidade com esta Casa, mandar a correção
através de um corte linear, em que, aí sim, justiça seja feita, cada um pagará por um percentual
dessa conta.
O SR. JÚLIO CESAR (PSD - PI) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Júlio Cesar.
O SR. JÚLIO CESAR (PSD - PI.) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Júlio Cesar.
O SR. JÚLIO CESAR (PSD - PI) – Sou eu que estou falando, Presidente.
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – É que eu estava procurando V.
Exª lá atrás.
O SR. JÚLIO CESAR (PSD - PI. Sem revisão do orador.) – Srs. Deputados, Srs.
Senadores, o Governo prometeu, na Marcha dos Prefeitos, no ano passado, conceder essa ajuda
financeira. Já não cumpriu no ano passado, mandou uma medida provisória e, agora, depende
desse PL.
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Agora, estão cancelando recursos do Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério
da Educação, das emendas de Bancada, das emendas de Comissão, para criar...Por que o
Governo não corta das próprias dotações orçamentárias do Governo?
Quando nós indicamos ministério esse ou aquele, nós já estamos também indicando para
Estados e Municípios. Então, nós precisamos que o Governo corte da parte dele e não daquilo
que já pertence ao Parlamento.
O SR. BEBETO (PSB - BA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Deputado Leônidas.
Vou fazer um apelo depois, em nome do Plenário.
Deputado Leônidas Cristino, e vou encerrar...
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PDT - CE. Sem revisão do orador.) – Essa proposta
pacifica o problema dos prefeitos acerca dos R$2 bilhões. Os prefeitos já estão contando com
esse dinheiro, que foi promessa, inclusive, do ano passado.
Agora, a proposta do Júlio Cesar é a melhor. Se é para cortar, vamos cortar do Orçamento
do Governo. É assim que deve ser feito.
O SR. BEBETO (PSB - BA. Sem revisão do orador.) – Presidente, o PSB, nós
entendemos... É apenas para dizer que todos nós aqui trabalhamos para garantir os recursos aos
Municípios, que vivem uma fase pré-falimentar. Isso foi um compromisso do Governo Federal. O
que nós não estamos concordando é com essas alterações, promovidas pelo Relator – com todo o
respeito ao Relator –, ao PLN, que não correspondem ao espírito daquilo que desejava esta Casa
na proposta originária. Portanto, o nosso entendimento também vai no sentido de que não se
pode cortar de modo a não se aplicar uma linearidade dos cortes.
Nós vamos aprovar originariamente o PLN com o compromisso de o Governo mandar
outra retificadora, aí sim, com cortes lineares, e não da forma em que se apresenta, com alguns
Estados, inclusive a Bahia, perdendo 180 milhões. E a Promoção da Igualdade...Imagine para a
Promoção da Igualdade, que tem uma verba pequena de duzentos mil, se propor um
cancelamento? Isso não dá, Sr. Presidente! É preciso repensar, com o compromisso de se aprovar
a originária.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vou decidir o seguinte.
Primeiro, quero fazer um esclarecimento, com todo o respeito ao Deputado Sávio, a quem
conheço pelo trabalho de muito tempo.
Eu ia indeferir a questão de ordem porque o Relator tem poderes, desde que já alterado, a
alterar. Ele é substitutivo aqui...Ele é o substituto, desculpem-me, à Comissão. Podemos
concordar ou não, mas essa é a regra.
Em função disso, eu queria fazer um apelo ao Relator.
Embora essa emenda do Relator seja uma emenda que repõe dinheiro à saúde, eu, com
todo o respeito à V. Exª, iria indeferir a sua questão de ordem. E V. Exª poderia recorrer à
Comissão de Constituição e Justiça, o que é legítimo.
Consultado o Plenário, eu faço um apelo ao Relator de que vá à tribuna, por gentileza, ou
aqui, no microfone, se ele aceitar o meu apelo, para que os Municípios brasileiros que passam
por extrema dificuldade...
No almoço de ontem com o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento, eu disse
que do teto eu sou a favor – eu sou a favor do teto. O Cacá foi Relator e sabe que há muitos
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itens dentro do teto que podem perfeitamente ser retirados do teto – o que não altera nada,
nada – para haver margem quando se quiser fazer um PLN. Eu concordo com V. Exªs que – eu
só pediria um minuto de atenção do Plenário – para o puro e simples cancelamento de um lugar
para colocar no outro é necessário que seja emergencial.
Entendo eu e, por isso, pautei esta matéria no dia de hoje como matéria única... Nós temos
uma outra pauta que é a pauta da micro e da pequena empresa. Na abertura deste Congresso,
eu disse que nós tínhamos duas pautas prioritárias para o Brasil, no meu entendimento como
Presidente do Congresso Nacional. Nós temos vários problemas, mas os dois que afetam mais a
população são a segurança pública e o crescimento da economia para gerar emprego e renda
através da microeconomia. O Senado já fez grande parte da aprovação que está aqui nesta Casa,
e o Presidente Rodrigo Maia se comprometeu, inclusive, a pautar essas matérias – não a pauta
que veio do Governo, mas a pauta que veio desta Casa, do Congresso Nacional. Está-se
discutindo segurança pública hoje com muita veemência, porque esta Casa aqui pautou essa
discussão nos nove itens que nós apresentamos na abertura do Congresso Nacional. E nós
estamos discutindo microeconomia para quê? Para fazer o Brasil voltar a crescer e gerar
emprego e renda para a sua população.
Por isso, eu faço um apelo ao Relator, indicado por mim, nomeado por mim. Peço a ele a
gentileza de que ajude a pacificar o Brasil, que está todo aqui à nossa espera. Os prefeitos do
Brasil inteiro estão nos assistindo para que possamos dar esse pequeno alívio, mesmo com esses
cancelamentos, de que muitas vezes nós discordamos. Portanto, se o Relator concorda, eu peço a
ele que apenas diga que estão retiradas as emendas e que ele dá parecer favorável ao projeto
original que chegou a esta Casa.
Tem a palavra o Relator.
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PSC - MS. Para proferir parecer. Sem revisão do
orador.) – Eu gostaria de compactuar com vocês que, em toda a situação do País, toda a
solução está no Município. Eu sou municipalista e tenho notado que os Municípios que eu tenho
visitado em Mato Grosso do Sul estão em um estado pré-falimentar – na verdade, não têm nem
dinheiro para a folha de pagamento.
Eu acho que houve muita nobreza, e vocês foram muito magnânimos quando se renderam
até à opinião própria de vocês para beneficiar os Municípios.
Em função de tudo isso, elogiando o nosso Presidente, que tem conseguido, elogiando toda
a atitude de vocês, eu realmente retiro as emendas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Só para deixar claro, para
amanhã ninguém discutir: quem discorda vai votar contra ou vai se abster em dar o dinheiro
para os Municípios... Todos nós temos críticas à forma do corte, mas é, infelizmente, por causa
do teto.
Deputado Domingos Sávio, eu agradeço a V. Exª pelo alerta. Então, peço que V. Exª retire
a questão de ordem...
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) – Claro!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Não houve negligência por
parte do Relator. E vamos votar a matéria, até porque essa matéria é simbólica, a não ser que...
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) – Presidente, em
apenas um minuto, não apenas para retirar a questão de ordem, o que obviamente desembaraça
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os trabalhos, mas também para cumprimentar V. Exª, o Relator e todos os pares, de todos os
partidos.
Nesta noite, vimos aqui uma demonstração clara daquilo que não podia ser diferente: o
respeito ao Município, onde vive o cidadão, onde os problemas estão acontecendo. Esses R$2
bilhões vão chegar numa situação emergencial. Está aqui ao meu lado o Presidente da
Associação Mineira de Municípios. São 853 Municípios em Minas Gerais, o Estado da Federação
com o maior número de Municípios. Talvez a capital possa ter mais recursos, mas tem mais
problemas também, mas todos os Municípios estão desesperados. O Presidente Julvan lutou ao
lado dos prefeitos. E hoje estamos consagrando aqui esse apoio de todo o Congresso Nacional,
liderado por V. Exª.
Fico feliz que a minha sugestão tenha sido objeto de um consenso para pacificar e aprovar
hoje, sem nenhuma polêmica, por unanimidade, espero eu, este justo apoio aos Municípios.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Agradecendo ao Plenário,
quero mais uma vez chamar a atenção e dizer que o meu papel aqui é difícil. É o papel de
harmonizar. Muitas vezes, eu sou incompreendido – eu sei disso –, mas o papel aqui é
harmonizar e dirigir os trabalhos. E eu tenho muitas vezes que ser duro para botar ordem.
Mais uma vez, quero dizer ao Deputado Edmilson, que hoje se exaltou ali, que eu tenho o
maior respeito pelo mandato de cada um. Eu já disputei voto proporcional, já disputei voto
majoritário, tenho o privilégio de ter sido o ser humano mais votado da história política do meu
Estado para ser Senador da República, estou aqui pelos meus pares, Senadores, que me
colocaram como Presidente do Senado. Jamais, Deputado Edmilson, jamais eu desrespeitaria o
mandato de V. Exª, por quem eu tenho respeito e admiração pelas suas convicções e pela forma
como muitas vezes se manifesta. Às vezes, eu fico preocupado com V. Exª, porque fica vermelho
quando toma uma decisão. Eu respeito muito o mandato de V. Exª, como respeito o mandato
de todos. Eu quero pedir desculpas se algumas vezes sou incompreendido na direção dos
trabalhos nesta Casa.
Eu pergunto: como vota o PMDB? É simbólica...
O SR. BOHN GASS (PT - RS) – Orientação, orientação.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Há pedido de orientação.
Como vota o PMDB?
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PMDB.
Agora, eu vou votar.
O SR. HILDO ROCHA (PMDB - MA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Presidente, eu quero iniciar agradecendo ao Presidente Michel Temer por ter cumprido com os
prefeitos brasileiros aquele compromisso que foi feito no final do ano passado, ou seja, de dar
esse aporte financeiro. Isso não foi possível no ano passado, porque houve dificuldade de caixa e
por causa da responsabilidade que o Presidente tem de cumprir a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Então, ficou para este ano.
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Quero parabenizar V. Exª também por pautar isso logo no início deste ano e ter
harmonizado este Congresso. Hoje nós estamos votando este PLN que possibilitará o apoio
financeiro aos Municípios no total de R$2 bilhões.
Por isso, o PMDB é a favor, pelas condições atuais dos Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – É encaminhamento –
encaminhamento de votação. Só vou dar a palavra para encaminhamento de votação.
Como vota o PT?
O SR. BOHN GASS (PT - RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O PT quer
registrar aqui que, no tempo do governo do Lula e da Dilma, nós fizemos com os prefeitos o
aumento do repasse permanente dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios.
Aqui é uma ajuda que o Temer já quis fazer no final do ano, não fez e está fazendo agora
para forçar e chantagear prefeitos, para forçar Deputados a votarem na reforma da previdência.
Nós não aceitamos essa chantagem. O que nós queremos é que os prefeitos recebam esses
recursos.
O que aconteceu aqui de retirar recursos também... Além da Funasa, Presidente, retiram
do PAA, da saúde, do hospital, do PAC. Então, nós queremos o compromisso do Líder do
Governo, Deputado André, que está aqui, de que o Temer mande uma nova mensagem – e isso
foi o dito pelas Bancadas aqui – para repor os recursos que foram tirados da Funasa.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PT?
O SR. BOHN GASS (PT - RS) – Portanto, nós queremos essa cobrança do Governo.
Não aceitamos...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PT?
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Eu vou dar pela ordem...
Como vota o PT?
O SR. BOHN GASS (PT - RS) – Já que nós sempre ajudamos os Municípios e
queremos aumentar, inclusive, o FPM, com um índice maior, nós votamos a favor de ajudar os
Municípios que tanto precisam.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PT vota "sim".
Como vota o PP/Avante?
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP - RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
O PP, Sr. Presidente, entende que essa matéria é recorrente. Os Municípios passaram a
reclamar desde as desonerações do governo Lula, do governo Dilma, quando caíram as
arrecadações. Hoje, os Municípios têm a promessa do Presidente Temer desde outubro. E ele
está cumprindo. Vamos aqui, agora, referendar isso votando.
V. Exª propôs que se votasse o original. A ideia maior que este Plenário queria era que
fosse o corte linear, mas vamos votar a menos pior, a original.
Por isso, o PP vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PSDB.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB - SP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, primeiro, estava claro quando propusemos o encerramento desta
discussão para votarmos ainda hoje esta proposta.
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Segundo, eu gostaria de cumprimentar V. Exª. Quando propusemos que votássemos a
proposta original e tirássemos a emenda da votação, era exatamente para evitar esse tumulto
todo que foi aqui no plenário hoje. Nós já tínhamos conhecimento de que esse processo aqui, nos
bastidores, estava se dando e não poderíamos prejudicar um projeto da maior importância. V.
Exª está de parabéns pela sensibilidade que teve ao conseguir convergir as Lideranças todas
desta Casa para a votação de um projeto que passa R$2 bilhões para os Municípios brasileiros
através do Fundo de Participação dos Municípios.
O PSDB vota favoravelmente a esta proposta. Nós esperamos que o Executivo possa
mandar para cá as propostas que ficaram comprometidas nesse processo.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PSDB? O PSDB
votou "sim".
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB - SP) – Vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PSD?
O SR. DOMINGOS NETO (PSD - CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, sem dúvida, é uma matéria cujo mérito é de gigante importância para os nossos
Municípios, que passam por um momento de extrema dificuldade.
O que aqui muitos de nós podemos questionar é a origem dos ministérios que estão
sofrendo cortes muito grandes e o prejuízo que isso pode trazer ao Ministério da Educação, ao
Ministério das Cidades. Daí nossa demanda de também ouvir do Líder do Governo no
Congresso, o Deputado André Moura, a proposta do Governo de recomposição desses
orçamentos, que, sem dúvida, são importantes para os Municípios – logo o Ministério das
Cidades, que é um ministério municipalista por essência.
Sem dúvida, no entender de que esses R$2 bilhões são importantíssimos para os
Municípios, toda a Bancada do PSD vai votar "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PR?
O SR. CABO SABINO (PR - CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PR vota "sim", entendendo que os Municípios brasileiros precisam dessa ajuda.
A Aprece, que é uma associação dos prefeitos do Ceará, está aqui desde ontem – e acredito
que as de vários outros Municípios brasileiros.
Contudo, as Bancadas – aquelas com que nós tivemos contato, tivemos contato com
Líderes e coordenadores de outras Bancadas em todo o Brasil – também comungam que deve vir
um novo PLN, em que se possa distribuir de maneira uniforme essa retirada de valores de cada
emenda. O Estado do Ceará, por exemplo, está passando por um momento difícil na segurança
pública e não pode perder R$18 milhões só na área de segurança pública. Rio de Janeiro é outro
exemplo, inclusive, que está perdendo; a Bahia é outro; e tantos outros Estados brasileiros. Por
isso, nós fazemos um apelo a V. Exª, como Presidente do Congresso Nacional, e ao Líder do
Governo, André Moura: que possa vir um novo PLN, com o qual nós possamos tratar isso
melhor.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o DEM?
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria que o Líder do Governo, Deputado André Moura, se pronunciasse sobre aquilo que
todos os Líderes aqui estão falando, para assumir esse compromisso, até como respeito ao
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o DEM?
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O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Só vou pronunciar o voto depois que o André
Moura falar.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PSB? O DEM
não encaminha. O PSB.
O SR. BEBETO (PSB - BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
com este acordo, nós estamos permitindo que os Municípios que vivem uma situação de crise
possam melhorar os seus respectivos orçamentos, dando fôlego aos prefeitos, de modo que eles
tenham a condição orçamentária de estabelecer algumas de suas realizações em investimento e
custeio.
Segundo, nós não podemos aceitar que o PLN seja tão desproporcional com o cancelamento
de alguns ministérios, que me parecem escolhidos, e de outros não. É preciso aprovar este PLN.
No entanto, solicitamos ao Líder do Governo no Congresso que mantenha o compromisso
reivindicado pelas Lideranças partidárias de um novo PLN, para que estabeleçamos um corte
linear e recomponhamos o orçamento, tal qual exigem aqui os Líderes de partido.
Só a Bahia está perdendo 180 milhões, e isso nós não podemos admitir.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PSB, então,
Deputado? V. Exª falou e não encaminhou
O SR. BEBETO (PSB - BA) – O PSB, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O PSB vota "sim".
Como vota o PTB/PROS?
O SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PROS - RJ. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, no momento em que todos os Municípios do Brasil estão de pires na
mão, com necessidades, precisando de ajuda do Governo Federal, esses R$2 bilhões com certeza
vêm num momento muito favorável.
E nós iremos encaminhar o voto "sim", ainda achando que é pouco e que esta Casa precisa
trabalhar mais, porque nós somos uma Bancada municipalista e lutamos, acima de tudo, pela
ajuda aos prefeitos, aos vereadores e ao cidadão de todo Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PRB – de bola?
O SR. SILAS CÂMARA (PRB - AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PRB, Sr. Presidente, vota "sim", consciente de que esse recurso é importante para este momento
delicado pelo qual os Municípios brasileiros estão passando; mas vota também, Sr. Presidente,
consciente de que esta Casa dá a sua colaboração – afinal de contas, esse PLN está sendo
votado no Congresso Nacional. Portanto, esse recurso chegará aos Municípios também pela mão
dos Deputados Federais do Brasil e dos Senadores do Brasil. Digo isso porque, geralmente,
quando o recurso chega na ponta, foi o Governo Federal que mandou. É verdade, o Governo
Federal fez o compromisso, honrou-o mandando o PLN, mas o Congresso e o PRB fazem a sua
parte, votando "sim" ao PLN.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PDT?
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PDT - CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu fui prefeito e sei da importância desse dinheiro para melhorar a condição de
os Municípios executarem aquilo que é necessário e importante para melhorar a vida do povo.
Por isso, o PDT vota "sim" e parabeniza o nosso Presidente da Associação dos Municípios do
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Estado do Ceará, Gadyel Gonçalves, que está aqui e trouxe uma grande comitiva de prefeitos
para que a gente pudesse garantir esses recursos para os Municípios cearenses e, claro, para todo
o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o Podemos?
O SR. SILAS FREIRE (PODE - PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
Podemos, Sr. Presidente, se preocupa com os milhares de administradores dos Municípios
brasileiros que estão em situação difícil. Mas nós queremos aqui ressaltar: só no meu Estado, o
Piauí, esse remanejamento tira R$30 milhões. Você sabe o que são R$30 milhões para o Piauí –
da universidade federal, da universidade estadual e da segurança pública? É puxar o lençol
quase até a metade.
Então, fica aqui o nosso protesto. Nós não abandonaremos os prefeitos neste momento de
dificuldade, mas não há motivo para aplausos, porque estão puxando o cobertor e deixando
também parte do Brasil descoberta. Mas o Podemos, num momento de compreensão, vota
"sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – O Solidariedade como vota?
O SR. ZÉ SILVA (SD - MG. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o Solidariedade se engaja nessa causa dos Municípios brasileiros.
Há quase uma cultura do Governo central, dos Governos estaduais, especialmente em
Minas Gerais, de transferir a responsabilidade para os Municípios, porque é lá que a vida
acontece, é lá que o cidadão vive e trabalha, gera emprego e gera renda, mas nem sempre os
recursos chegam. Esse recurso é fundamental neste momento de muitos desafios para todos os
Municípios brasileiros, e aqui eu quero ressaltar o trabalho brilhante da Associação Mineira de
Municípios.
O nosso Solidariedade vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vota "sim".
Como vota o PCdoB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o Governo está pagando uma dívida que tem com os Municípios brasileiros;
está pagando tardiamente, porque era para ter pagado no ano passado. Está pagando agora,
porque não colou a manobra que eles tentaram fazer, pressionando os prefeitos para defender a
reforma da previdência. Está pagando, porque os prefeitos continuaram a fazer pressão, como
fez a UPB lá na Bahia e os prefeitos no País inteiro. Mas está fazendo isso de uma forma
malandra, tentando retirar com uma mão para dar com a outra. Não é possível admitir que se
retire dinheiro da saúde, da educação, da defesa nacional, da ciência e tecnologia e que se
deixem esses setores à míngua. Por isso, nós queremos o compromisso do Governo de mandar
um PLN para repor aquilo que ele está tirando agora.
O PCdoB é a favor dos prefeitos; vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vota "sim".
PSC.
O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PSC - SP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o PSC, a cada instante, mostra a sua vocação municipalista. Nós
estamos sempre dizendo mais Municípios e menos Governo Federal.
A arrecadação neste País vem através dos Municípios, através dos Estados, mas,
lamentavelmente, o Governo Federal fica com a sua grande parte.
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Nós entendemos a situação que o Brasil vive, entendemos a situação que cada Estado vive,
porém nós temos que entender que é na ponta da linha que estão precisando de recursos, todos
aqueles que mandam os seus recursos para a União.
Portanto, eu deixo muito clara a posição do nosso Partido, mais uma vez um Partido
municipalista, voltado para os Municípios, que neste momento diz "sim" a esta matéria, na
expectativa de que todos os partidos possam dizer o mesmo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PPS?
O SR. ALEX MANENTE (PPS - SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PPS, Presidente, vota, neste momento, entendendo as dificuldades por que os Municípios
passam. Sem dúvida alguma, esse PLN vem em um momento adequado para poder dar
condições aos Municípios de ter esses R$2 bilhões de recursos, que certamente serão
fundamentais para que nós tenhamos o serviço prestado por aquele que está na ponta, aquele
que presta o serviço direto, de manutenção, de saúde, de educação e todos os serviços.
Por isso, o PPS é a favor, concorda com o PLN, concorda que o projeto tem que ser votado
como veio do Governo, sem modificações, porque entendemos que é dessa maneira que nós
vamos destinar adequadamente às prefeituras, que passam momentos de grave dificuldade, os
recursos necessários para fazermos uma qualidade de vida melhor.
Por isso, o PPS vota "sim", a favor das prefeituras, dos Municípios e da população.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PHS?
O SR. PASTOR EURICO (PHS - PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, sendo este o primeiro PLN de 2018, é motivo de aplausos para o nosso Brasil,
porque estão sendo beneficiadas, claro, as prefeituras em um momento tão carente, tão especial.
Aproveito para parabenizar todos os prefeitos do Brasil, especialmente do meu Estado de
Pernambuco, que estão aqui também lutando em prol de suas cidades.
O voto do PHS é "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PV?
A SRª LEANDRE (PV - PR. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, não é raro hoje nós ouvirmos dos prefeitos do Estado do Paraná que gastam 25% na
saúde e mais de 30% na educação, quando nós sabemos que o mínimo que eles deveriam gastar
seria bem menos.
Então, eles estão usando recursos dos Municípios para poder fazer ações básicas que têm
que ser compartilhadas com a União.
O PV entende que esta medida é nada mais, nada menos que justa, fazendo justiça.
Nós votamos "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vota "sim".
Como vota o PSOL?
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – O lema da Marinha brasileira é proteger nossas riquezas, defendendo nossa gente.
Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, eu precisei ficar nervoso para
defender o cumprimento do Regimento e salvar investimentos de 54 milhões para que a Marinha
possa cumprir a sua missão estratégica, inclusive o necessário investimento na construção de
modernos submarinos para proteger a nossa soberania, para defender as nossas riquezas, para
defender a nossa gente.
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Vivam os Municípios!
Com a coerência de quem foi contra o projeto de congelamento por 20 anos, que impôs, só
no ano passado, R$4 milhões a menos para os Municípios... Muitos Líderes que agora estão no
blá-blá-blá a favor dos Municípios são responsáveis por...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PSOL?
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL - PA. Fora do microfone.) – "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vota "sim".
Como vota a Rede, Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (REDE - RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Presidente, nossa Constituição faz 30 anos agora no dia 5 de outubro. Ela prestou grandes
serviços, está na hora de ela receber as homenagens e convocar a sua sucessora, porque nós
vamos continuar votando aqui esse tipo de projeto a todo instante. Nós temos que rediscutir
Pacto Federativo, sistema tributário de maneira estruturada. O pingue-pongue Câmara e
Senado não resolve. Resolve assim, pode manter o quórum de três quintos, não fazer por maioria
absoluta, que é o medo de Deputados extinguirem o Senado.
Mas três quintos em sessão conjunta e nós termos uma revisão, uma Constituinte restrita,
o nome que quiser dar, mas nós precisamos atacar esse problema pela raiz. Nós vamos votar
"sim", sabendo que estamos tirando de um lado para atender a outro, mas é a nossa realidade.
Depois resolvemos o outro.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o PEN?
O SR. WALNEY ROCHA (PEN - RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PEN vota também favorável. Nós entendemos que é importante, neste momento,
nas crises por que vêm passando os Municípios, também serem beneficiados e direcionados
recursos para os Municípios.
Obrigado e o PEN vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota a minoria?
O SR. AFONSO FLORENCE (PT - BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Srªs Parlamentares, Srs. Parlamentares, essa é a segunda derrota do Governo essa semana. Teve
que tirar da pauta a reforma da previdência e fez um jogo mise-en-scène para esconder esse
fato. Tem que tirar a reforma da previdência da pauta da Câmara também, formalmente. Aqui,
o Governo se comprometeu com os Municípios, com prefeitos e prefeitas, e não honrou. E os
prefeitos e prefeitas do Brasil estão de parabéns, porque, com a mobilização nacional, a pressão
política, o Governo mandou o PLN.
Entretanto, o PLN tem um corte seletivo. Foi dito aqui. O Ceará, o Piauí e a Bahia... São
R$140 milhões de corte na Bahia. Será que essa é uma perseguição igual à anterior, quando
ACM Neto pediu a Temer para vetar o empréstimo para a Bahia? São R$140 milhões! Será que
ACM Neto pediu para fazer o corte na Bahia?
O PT vota "sim", a oposição vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Vota "sim".
Como vota a maioria?
O SR. MAURO PEREIRA (PMDB - RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Maioria. Sr. Presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar o presidente da Confederação
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Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, pelo trabalho; o Presidente Michel Temer – este PLN
está aqui, porque foi uma decisão de Governo; e todos os ministros que vêm economizando
recursos para poder investir com qualidade. Não quer dizer que cortou recursos que falta
dinheiro. Não falta dinheiro, porque existe uma administração séria e honesta.
E quero parabenizar todos os prefeitos pelas caminhadas aqui em Brasília pedindo e, neste
momento, o Congresso Nacional está dando uma resposta positiva para a sociedade brasileira,
porque apoiar os Municípios, apoiar os prefeitos é apoiar a vida, é apoiar as pessoas que
realmente precisam da mão do Governo.
Então, parabéns ao Presidente Michel Temer.
O SR. CAETANO (PT - BA) – Vamos apoiar os Municípios, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Como vota o Governo?
O SR. ANDRE MOURA (PSC - SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E tirar aqui o mérito do Governo do
Presidente Michel Temer, que teve a sensibilidade que o governo anterior não teve, porque o
caos que nós vimos hoje nos Municípios, ao qual, graças a Deus, os Municípios estão reagindo e
do qual estão saindo, é fruto do governo anterior...
E esse PLN que nós estamos votando hoje aqui foi encaminhado pelo Governo do
Presidente Michel Temer no compromisso de um homem que tem palavra e que está honrando e
cumprindo com sua palavra, graças à sua decisão, Presidente, de conduzir esse PLN para que
pudesse ser votado hoje, com a sensibilidade que V. Exª tem com o municipalismo deste País.
Então, nós temos aqui que render homenagens ao Presidente Michel Temer e ao Presidente
do Congresso Nacional, o Senador Eunício Oliveira, na certeza de que nós estamos cumprindo
um papel importante, ajudando os Municípios brasileiros, Sr. Presidente, e, acima de tudo,
cumprindo com o compromisso.
E quero dizer que ouvi aqui, como Líder do Governo, todas as sugestões...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Para concluir.
O SR. ANDRE MOURA (PSC - SE) – ... só para encerrar, Sr. Presidente –, todas as
sugestões que me foram encaminhadas aqui.
Quero dizer que, sendo muito claro, aquilo que o Governo tirou foi das emendas que não
são impositivas, que, na grande maioria das vezes, nós sabemos disso, não são liberadas, mas eu
tenho certeza de que nós estamos apenas iniciando a execução orçamentária. Vou levar o pleito,
e vamos construir um entendimento, como sempre foi, neste Governo, que é o Governo do
diálogo, para ajudar e, acima de tudo, respeitar o Congresso Nacional, e vamos fazer o
encaminhamento.
Então, Sr. Presidente, o Governo do Presidente Michel Temer, que tem compromisso com
o municipalismo, encaminha o voto "sim".
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – Em votação na Câmara.
O SR. DANILO FORTE (DEM - CE) – Sr. Presidente, para encaminhar. Eu quero
encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) – As Srªs e os Srs. Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 58 minutos.)
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MATÉRIAS E DOCUMENTOS DA 2a
SESSÃO

DELIBERAÇÕES DA ORDEM DO DIA
Vetos nos 41 a 43/2017
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE VETO
(BANCADA DO PT NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)

Senhor Presidente:

Requeremos, nos termos do Artigo 106-D, I, do Regimento
Comum do Congresso Nacional, destaque do item 41.17.001.
Sala das Sessões, 20}02 J~'i

2 _ _ _ _ _ _ __
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DA BANCADA DO PCdoB

Senhor Presidente:

Requeremos, nos termos elo art. 50 combinado com o art. 106-D do
Regimento Comum, destaque para votação em separado do Item [41.17.002]- Veto

Parcial n° 41, de 2017.

Sala das Sessões, em

de

de 2018.

~·
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Gabinete da Liderança do Democratas na Câmara dos Deputados

DESTAQUE DE BANCADA
DEMOCRATAS

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 106-D do
Regimento Comum, destaque para votação em separado, para apreciação no
painel eletrônico, de itens constantes no Veto Parcial n°41, de 2017:
1. [41.17.001] § 1° do art. 19 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
com a redação dada pelo art. 2° do Projeto de Lei da Câmara n° 101,
de 2017;
2. [41.17.003] § 1O do art. 19-A da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
com a redação dada pelo art. 2° do Projeto de Lei da Câmara n° 101,
de 2017.
3. [41.17.004] § 2° do art. 19-8 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
com a redação
dada pelo art. 2° do Projeto de Lei da Câmara n° 101,
\
de 2017.

Salas das Sessões, em 20 de fevereiro de 2018.

Deputado Rodrigo Garcia
Líder do Democratas

Para encaminha contra o veto: Sóstenes Cavalcanti (DEM/RJ)
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Item 1
Veto Parcial nº 41, de 2017
Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei da Câmara
nº 101, de 2017 (nº 5.850, de 2016, na Casa de
origem), que "Dispõe sobre adoção e altera a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 (Código Civil)".
- § 1º do art. 19 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, com a redação dada pelo art. 2º do
projeto

S

❏N ❏A ❏

[41.17.001]

- § 6º do art. 19-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, com a redação dada pelo art. 2º do
projeto

S

❏N ❏A ❏

[41.17.002]

- § 10 do art. 19-A da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, com a redação dada pelo art. 2º
do projeto

S

❏N ❏A ❏

[41.17.003]

- § 2º do art. 19-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, com a redação dada pelo art. 2º do
projeto

S

❏N ❏A ❏

[41.17.004]

- Ação 10122 do Programa 2015 de “Apoio
à Manutenção de Unidades de Saúde no
Município de Igarapé Grande – MA: 300.000”,
conforme o art. 3º do projeto.

S

❏N ❏A ❏

[42.17.001]

- Ação 10122 do Programa 2015 de “Apoio
à Manutenção de Unidades de Saúde no
Município de Tufilândia – MA: 300.000”,
conforme o art. 4º do projeto.

S

❏N ❏A ❏

[42.17.002]

Item 2
Veto Parcial nº 42, de 2017
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso
Nacional nº 18, de 2017, que "Abre ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento
Social e Agrário, crédito suplementar no valor
de R$ 232.807.540,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, e abre
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Saúde, crédito especial no
valor de R$ 300.000,00, para os fins que especifica".

2/3
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Item 3
Veto Parcial nº 43, de 2017
Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei de Conversão
nº 34, de 2017 (oriundo da Medida Provisória nº
785/2017), que "Altera a Lei nº 10.260, de 12 de
julho de 2001, a Lei Complementar nº 129, de 8
de janeiro de 2009, a Medida Provisória nº 2.156-5,
de 24 de agosto de 2001, a Medida Provisória
nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, a Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989, a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional), a Lei nº 8.958, de
20 de dezembro de 1994, a Lei nº 9.766, de 18 de
dezembro de 1998, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de
2009, a Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, e a
Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013; e dá outras
providências".
- § 2º do art. 5º-A da Lei nº 10.260, de 12 de
julho de 2001, com a redação dada pelo art. 1º
do projeto

S

❏N ❏A ❏

[43.17.001]

- inciso IV do § 1º do art. 3º da Lei nº 12.688, de
18 de julho de 2012, com a redação dada pelo
art. 11 do projeto

S

❏N ❏A ❏

[43.17.002]

- § 1º do art. 13 da Lei nº 12.688, de 18 de julho
de 2012, com a redação dada pelo art. 11 do
projeto

S

❏N ❏A ❏

[43.17.003]

3/3
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2ª Sessão Conjunta do Congresso Nacional
(20/02/2018)

RESULTADO DA VOTAÇÃO DOS VETOS

Ø Veto nº 41/2017 (Parcial) – REJEITADO (PAINEL ELETRÔNICO)
Ø Veto nº 42/2017 (Parcial) – MANTIDO (CÉDULA ELETRÔNICA.
Ø Veto nº 43/2017 - (Parcial) – MANTIDO (CÉDULA ELETRÔNICA.
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2ª Sessão Conjunta do Congresso Nacional
(20/02/2018)

VETO Nº 41, DE 2017
RESULTADO DA VOTAÇÃO: REJEITADO – PAINEL ELETRÔNICO

ESCLARECIMENTOS
Para ocorrer a rejeição do veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de Deputados e Senadores, ou seja, de 513
Deputados, seriam 257 votos, e de 81 Senadores, seriam 41 votos, computados separadamente. Caso haja uma quantidade
inferior de votos pela rejeição em umas das Casas, o veto é mantido (art. 66, § 4º, da Constituição Federal c/c art. 43 do
Regimento Comum do Congresso Nacional).
A votação de vetos é nominal e ocorre por meio de cédula eletrônica de votação, podendo haver requerimento de destaque
para deliberar em painel eletrônico (arts. 46, 106-B e 106-D do Regimento Comum do Congresso Nacional).
Na votação por cédula, a apuração dos votos começa pela Câmara dos Deputados, salvo se o projeto de lei vetado for de
iniciativa de Senadores, hipótese em que começará pelo Senado. Os votos da outra Casa somente são apurados se o veto for
rejeitado na primeira (art. 66, § 4º, da Constituição Federal c/c arts. 43 e 106-B do Regimento Comum do Congresso
Nacional).
Na votação por painel eletrônico, a deliberação começa pela Câmara dos Deputados, salvo se o projeto de lei vetado for de
iniciativa de Senadores, hipótese em que começará pelo Senado. A matéria apenas é submetida á votação na outra Casa
quando rejeitada na primeira (art. 66, § 4º, da Constituição Federal c/c arts. 43 e 106-D do Regimento Comum do Congresso
Nacional).
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Proposição: VETO PARCIAL Nº 41 DE 2017 - DTQ - PT-CD, PCdoB-CD,DEM-CD - REGRAS PARA ADOÇÃO
Início da votação: 20/02/2018 às 17:32:29
Presidiu a votação: Eunício Oliveira - PMDB / CE
Casa: Câmara dos Deputados
Resultado da Votação: REJEITADO
Sim

Não

Abstenção

Obstrução

Branco

Art. 17

TOTAL

0

313

0

0

0

0

313

Votação por Parlamentar
Abel Mesquita Jr.
Adail Carneiro
Adalberto Cavalcanti
Adelmo Carneiro Leão
Adelson Barreto
Afonso Florence
Afonso Hamm
Afonso Motta
Alberto Filho
Alberto Fraga
Alex Manente
Alexandre Serfiotis
Alexandre Valle
Alfredo Kaefer
Alfredo Nascimento
Alice Portugal
Altineu Côrtes
Aluisio Mendes
Andres Sanchez
André Figueiredo
André de Paula
Angelim
Antonio Brito
Antonio Imbassahy
Ariosto Holanda
Arlindo Chinaglia
Arolde de Oliveira
Arthur Oliveira Maia
Assis Carvalho
Assis do Couto
Augusto Carvalho
Augusto Coutinho
Bacelar
Bebeto
Benedita da Silva
Betinho Gomes
Beto Faro
Beto Rosado
Bilac Pinto
Bohn Gass
Cabo Daciolo
Cabo Sabino
Cabuçu Borges
Cacá Leão
Caio Narcio
Cajar Nardes
Capitão Augusto
Carlos Eduardo Cadoca
Carlos Gomes
Carlos Henrique Gaguim
Carlos Manato
Carmen Zanotto
Celso Maldaner
Cesar Souza
Chico Alencar
Chico D´Angelo
Chico Lopes
Christiane de Souza Yared
Claudio Cajado
Conceição Sampaio
Covatti Filho
Creuza Pereira
César Messias
Cícero Almeida
Dagoberto Nogueira
Daniel Almeida
Daniel Coelho
Daniel Vilela
Danilo Cabral
Danrlei de Deus Hinterholz
Darcísio Perondi
Davidson Magalhães
Dejorge Patrício
Delegado Edson Moreira
Delegado Waldir
Deoclides Macedo
Diego Garcia
Dilceu Sperafico
Dr. Jorge Silva

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Dr. Sinval Malheiros
Dâmina Pereira
Edio Lopes
Edmar Arruda
Edmilson Rodrigues
Eduardo Barbosa
Eduardo Bolsonaro
Eduardo Cury
Elcione Barbalho
Eli Corrêa Filho
Elizeu Dionizio
Eliziane Gama
Enio Verri
Erika Kokay
Eros Biondini
Esperidião Amin
Evandro Gussi
Evandro Roman
Expedito Netto
Ezequiel Teixeira
Fabio Reis
Felipe Bornier
Fernando Monteiro
Flaviano Melo
Flavinho
Francisco Chapadinha
Franklin
Fábio Ramalho
Fábio Trad
Félix Mendonça Júnior
George Hilton
Geraldo Resende
Giovani Cherini
Giuseppe Vecci
Glauber Braga
Gorete Pereira
Heitor Schuch
Helder Salomão
Henrique Fontana
Herculano Passos
Hermes Parcianello
Heráclito Fortes
Heuler Cruvinel
Hugo Leal
Hélio Leite
Indio da Costa
Irmão Lazaro
Ivan Valente
Izalci Lucas
JHC
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
Janete Capiberibe
Jarbas Vasconcelos
Jean Wyllys
Jerônimo Goergen
Joaquim Passarinho
Jones Martins
Jony Marcos
Jorge Boeira
Jorge Côrte Real
Jorge Solla
Jorge Tadeu Mudalen
Jorginho Mello
Josi Nunes
Josué Bengtson
José Carlos Araújo
José Fogaça
José Rocha
Jozi Araújo
João Arruda
João Carlos Bacelar
João Daniel
João Paulo Kleinübing
João Paulo Papa
Jutahy Junior
Jéssica Sales
Jô Moraes
Júlia Marinho

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Júlio Cesar
Keiko Ota
Laerte Bessa
Laudivio Carvalho
Laura Carneiro
Leandre
Leo de Brito
Leonardo Monteiro
Leopoldo Meyer
Leônidas Cristino
Lobbe Neto
Luana Costa
Lucas Vergilio
Luciana Santos
Luciano Bivar
Luciano Ducci
Lucio Vieira Lima
Luis Carlos Heinze
Luis Tibé
Luiz Carlos Hauly
Luiz Couto
Luiz Fernando Faria
Luiz Sérgio
Luiza Erundina
Luizianne Lins
Lázaro Botelho
Lúcio Vale
Macedo
Magda Mofatto
Major Olimpio
Mandetta
Marcelo Aro
Marcelo Castro
Marcelo Delaroli
Marcelo Matos
Marcelo Squassoni
Marcelo Álvaro Antônio
Marco Antônio Cabral
Marco Maia
Marco Tebaldi
Marcon
Marcos Abrão
Marcos Soares
Marcus Vicente
Margarida Salomão
Maria Helena
Maria do Rosário
Mauro Pereira
Miguel Haddad
Miguel Lombardi
Miro Teixeira
Missionário José Olimpio
Nelson Padovani
Nelson Pellegrino
Nilson Leitão
Nilson Pinto
Nilto Tatto
Nilton Capixaba
Norma Ayub
Onyx Lorenzoni
Orlando Silva
Osmar Serraglio
Otavio Leite
Padre João
Pastor Eurico
Pastor Luciano Braga
Pauderney Avelino
Paulo Feijó
Paulo Freire
Paulo Magalhães
Paulo Pereira da Silva
Paulo Pimenta
Paulão
Pedro Chaves
Pedro Cunha Lima
Pedro Fernandes
Pedro Uczai
Pedro Vilela
Pepe Vargas

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Pollyana Gama
Pompeo de Mattos
Prof. Gedeão Amorim
Professor Victório Galli
Professora Marcivania
Rafael Motta
Raimundo Gomes de Matos
Renata Abreu
Renato Andrade
Renzo Braz
Ricardo Izar
Ricardo Tripoli
Roberto Alves
Roberto Britto
Roberto Góes
Roberto de Lucena
Rodrigo Garcia
Rodrigo Pacheco
Rodrigo de Castro
Rogério Peninha Mendonça
Ronaldo Lessa
Rubens Bueno
Rubens Otoni
Rômulo Gouveia
Sandro Alex
Saraiva Felipe
Sergio Souza
Shéridan
Silas Câmara
Silas Freire
Silvio Costa
Simone Morgado
Simão Sessim
Soraya Santos
Stefano Aguiar
Subtenente Gonzaga
Ságuas Moraes
Sérgio Brito
Sérgio Reis
Sóstenes Cavalcante
Tadeu Alencar
Takayama
Tenente Lúcio
Tereza Cristina
Tiririca
Toninho Pinheiro
Toninho Wandscheer
Uldurico Junior
Vaidon Oliveira
Valdir Colatto
Valmir Assunção
Valmir Prascidelli
Valtenir Pereira
Vander Loubet
Vanderlei Macris
Veneziano Vital do Rêgo
Vicente Arruda
Vicentinho
Victor Mendes
Vinicius Carvalho
Vitor Valim
Wadih Damous
Waldenor Pereira
Waldir Maranhão
Walney Rocha
Walter Alves
Walter Ihoshi
Weliton Prado
Xuxu Dal Molin
Zeca Dirceu
Zeca do Pt
Zenaide Maia
Zé Augusto Nalin
Zé Carlos
Zé Silva
Átila Lira

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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Proposição: VETO PARCIAL Nº 41 DE 2017 - DTQ - PT-CD, PCdoB-CD,DEM-CD - REGRAS PARA ADOÇÃO
Início da votação: 20/02/2018 às 17:53:32
Presidiu a votação: Eunício Oliveira - PMDB / CE
Casa: Senado Federal
Resultado da Votação: REJEITADO
Sim

Não

Abstenção

Obstrução

Branco

Art. 17

TOTAL

0

50

0

0

0

1

51

Votação por Parlamentar
Airton Sandoval
Ana Amélia
Antonio Anastasia
Armando Monteiro
Ataídes Oliveira
Benedito de Lira
Cidinho Santos
Cássio Cunha Lima
Davi Alcolumbre
Dário Berger
Eduardo Amorim
Eduardo Lopes
Elber Batalha

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Elmano Férrer
Eunício Oliveira
Fernando Bezerra Coelho
Flexa Ribeiro
Fátima Bezerra
Gleisi Hoffmann
Humberto Costa
Ivo Cassol
Jorge Viana
José Maranhão
José Pimentel
José Serra
João Alberto Souza

Não
Art. 17
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Kátia Abreu
Lasier Martins
Lindbergh Farias
Lídice da Mata
Lúcia Vânia
Marta Suplicy
Omar Aziz
Pastor Bel
Paulo Bauer
Paulo Paim
Paulo Rocha
Pedro Chaves
Raimundo Lira

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Regina Sousa
Reguffe
Roberto Muniz
Roberto Requião
Romário
Rose de Freitas
Simone Tebet
Sérgio de Castro
Telmário Mota
Vanessa Grazziotin
Vicentinho Alves
Waldemir Moka

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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CONGRESSO NACIONAL

2ª Sessão Conjunta do Congresso Nacional
(20/02/2018)

VETO Nº 42, DE 2017
RESULTADO DA VOTAÇÃO: MANTIDO (CÉDULA ELETRÔNICA)
ESCLARECIMENTOS
Para ocorrer a rejeição do veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de Deputados e Senadores, ou seja, de 513
Deputados, seriam 257 votos, e de 81 Senadores, seriam 41 votos, computados separadamente. Caso haja uma quantidade
inferior de votos pela rejeição em umas das Casas, o veto é mantido (art. 66, § 4º, da Constituição Federal c/c art. 43 do
Regimento Comum do Congresso Nacional).
A votação de vetos é nominal e ocorre por meio de cédula eletrônica de votação, podendo haver requerimento de destaque
para deliberar em painel eletrônico (arts. 46, 106-B e 106-D do Regimento Comum do Congresso Nacional).
Na votação por cédula, a apuração dos votos começa pela Câmara dos Deputados, salvo se o projeto de lei vetado for de
iniciativa de Senadores, hipótese em que começará pelo Senado. Os votos da outra Casa somente são apurados se o veto for
rejeitado na primeira (art. 66, § 4º, da Constituição Federal c/c arts. 43 e 106-B do Regimento Comum do Congresso
Nacional).
Na votação por painel eletrônico, a deliberação começa pela Câmara dos Deputados, salvo se o projeto de lei vetado for de
iniciativa de Senadores, hipótese em que começará pelo Senado. A matéria apenas é submetida á votação na outra Casa
quando rejeitada na primeira (art. 66, § 4º, da Constituição Federal c/c arts. 43 e 106-D do Regimento Comum do Congresso
Nacional).
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Congresso Nacional
55ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária
Sessão Conjunta nº 2 de 20/02/2018 às 15:00h

42.17: Veto Parcial nº 42, de 2017
Dispositivo: 42.17.001
- Ação 10122 do Programa 2015 de “Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde no Município de Igarapé Grande – MA:
300.000”, conforme o art. 3º do projeto.
Câmara dos Deputados
Sim Não Abst Branco Obst

Senado Federal

Quorum

Total Sim Não Abst Branco Obst

a

b

c

d

e

(a+b+c+d-e)

257

39

0

0

0

296

296

Quorum

a

b

c

d

e

(a+b+c+d-e)

-

-

-

-

-

-

Total

Resultado

-

Mantido

Câmara dos Deputados
Abel Mesquita Jr.:DEM/RR - Sim

Adail Carneiro:PP/CE - Sim

Adelmo Carneiro Leão:PT/MG - Sim

Adelson Barreto:PR/SE - Sim

Afonso Florence:PT/BA - Sim

Afonso Motta:PDT/RS - Não

Alberto Fraga:DEM/DF - Sim

Alessandro Molon:REDE/RJ - Sim

Alex Canziani:PTB/PR - Sim

Alex Manente:PPS/SP - Sim

Alexandre Valle:PR/RJ - Sim

Alfredo Kaefer:PSL/PR - Sim

Alice Portugal:PCdoB/BA - Sim

Aliel Machado:REDE/PR - Sim

Ana Perugini:PT/SP - Sim

André Abdon:PP/AP - Sim

André de Paula:PSD/PE - Sim

André Figueiredo:PDT/CE - Não

Andres Sanchez:PT/SP - Sim

Angelim:PT/AC - Sim

Antonio Brito:PSD/BA - Não

Antonio Bulhões:PRB/SP - Sim

Antonio Carlos Mendes Thame:PV/SP - Sim

Antonio Imbassahy:PSDB/BA - Sim

Ariosto Holanda:PDT/CE - Não

Arlindo Chinaglia:PT/SP - Sim

Arolde de Oliveira:PSC/RJ - Sim

Arthur Oliveira Maia:PPS/BA - Sim

Assis Carvalho:PT/PI - Sim

Assis do Couto:PDT/PR - Não

Átila Lira:PSB/PI - Sim

Augusto Carvalho:SD/DF - Sim

Augusto Coutinho:SD/PE - Sim

Bacelar:PODE/BA - Sim

Bebeto:PSB/BA - Não

Benedita da Silva:PT/RJ - Sim

Benito Gama:PTB/BA - Sim

Benjamin Maranhão:SD/PB - Sim

Betinho Gomes:PSDB/PE - Sim

Beto Faro:PT/PA - Sim

Bilac Pinto:PR/MG - Sim

Bohn Gass:PT/RS - Sim

Bonifácio de Andrada:PSDB/MG - Sim

Brunny:PR/MG - Sim

Bruno Araújo:PSDB/PE - Sim

Cabo Daciolo:AVANTE/RJ - Sim

Cabo Sabino:PR/CE - Sim

Cabuçu Borges:PMDB/AP - Sim

Caetano:PT/BA - Sim

Caio Narcio:PSDB/MG - Sim

Cajar Nardes:PODE/RS - Sim

Capitão Augusto:PR/SP - Sim

Carlos Andrade:PHS/RR - Sim

Carlos Eduardo Cadoca:PDT/PE - Sim

Carlos Gomes:PRB/RS - Sim

Carlos Henrique Gaguim:PODE/TO - Sim

Carlos Manato:SD/ES - Sim

Carlos Melles:DEM/MG - Sim

Carlos Sampaio:PSDB/SP - Sim

Carlos Zarattini:PT/SP - Sim

Carmen Zanotto:PPS/SC - Sim

Célio Silveira:PSDB/GO - Sim

Celso Pansera:PMDB/RJ - Sim

Celso Russomanno:PRB/SP - Sim

César Messias:PSB/AC - Não

Cesar Souza:PSD/SC - Sim

Chico Alencar:PSOL/RJ - Sim

Chico D'Angelo:PT/RJ - Sim

Christiane de Souza Yared:PR/PR - Sim

Cícero Almeida:PODE/AL - Sim

Claudio Cajado:DEM/BA - Sim

Conceição Sampaio:PP/AM - Não

Creuza Pereira:PSB/PE - Não

Dagoberto Nogueira:PDT/MS - Não

Daniel Almeida:PCdoB/BA - Sim

Daniel Coelho:PSDB/PE - Sim

Daniel Vilela:PMDB/GO - Sim

Danilo Cabral:PSB/PE - Não

Danilo Forte:DEM/CE - Sim

Davidson Magalhães:PCdoB/BA - Sim

Décio Lima:PT/SC - Sim

Dejorge Patrício:PRB/RJ - Sim

Delegado Edson Moreira:PR/MG - Sim

Delegado Waldir:PR/GO - Não

Deley:PTB/RJ - Sim

Deoclides Macedo:PDT/MA - Não

Dimas Fabiano:PP/MG - Sim

Dr. Jorge Silva:PHS/ES - Sim

Dr. Sinval Malheiros:PODE/SP - Sim

Dulce Miranda:PMDB/TO - Sim

Edmilson Rodrigues:PSOL/PA - Sim

Eduardo Barbosa:PSDB/MG - Sim

Eduardo Bolsonaro:PSC/SP - Não

Eduardo Cury:PSDB/SP - Sim

Elcione Barbalho:PMDB/PA - Sim

Eliziane Gama:PPS/MA - Sim

Enio Verri:PT/PR - Sim

Erika Kokay:PT/DF - Sim

Eros Biondini:PROS/MG - Sim

Esperidião Amin:PP/SC - Não

Evair Vieira de Melo:PV/ES - Sim

Ezequiel Teixeira:PODE/RJ - Sim

Fabio Reis:PMDB/SE - Sim

Fábio Sousa:PSDB/GO - Sim

Fábio Trad:PSD/MS - Sim

Felipe Bornier:PROS/RJ - Sim

Felipe Maia:DEM/RN - Sim

Fernando Monteiro:PP/PE - Sim

Flávia Morais:PDT/GO - Não

Flaviano Melo:PMDB/AC - Sim

Flavinho:PSB/SP - Não

Genecias Noronha:SD/CE - Sim

George Hilton:PSB/MG - Sim

Geovania de sá:PSDB/SC - Sim

Gilberto Nascimento:PSC/SP - Sim

Giuseppe Vecci:PSDB/GO - Sim

Givaldo Carimbão:PHS/AL - Não

Glauber Braga:PSOL/RJ - Sim

Goulart:PSD/SP - Sim

Helder Salomão:PT/ES - Sim

Henrique Fontana:PT/RS - Sim

Hildo Rocha:PMDB/MA - Sim

Hiran Gonçalves:PP/RR - Sim

Hugo Leal:PSB/RJ - Não

Indio da Costa:PSD/RJ - Sim

Irmão Lazaro:PSC/BA - Não

Ivan Valente:PSOL/SP - Sim

Izalci Lucas:PSDB/DF - Sim

Jair Bolsonaro:PSC/RJ - Não

Jandira Feghali:PCdoB/RJ - Sim

Janete Capiberibe:PSB/AP - Sim

Jarbas Vasconcelos:PMDB/PE - Não

Jean Wyllys:PSOL/RJ - Sim

Jéssica Sales:PMDB/AC - Sim

Jhonatan de Jesus:PRB/RR - Sim

Jô Moraes:PCdoB/MG - Sim

João Arruda:PMDB/PR - Sim

João Fernando Coutinho:PSB/PE - Sim

João Gualberto:PSDB/BA - Sim

João Paulo Kleinübing:PSD/SC - Sim

João Paulo Papa:PSDB/SP - Sim

Joaquim Passarinho:PSD/PA - Sim

Jones Martins:PMDB/RS - Sim

Jorge Côrte Real:PTB/PE - Sim

Jorge Solla:PT/BA - Sim

Jorge Tadeu Mudalen:DEM/SP - Sim

Jorginho Mello:PR/SC - Sim

José Fogaça:PMDB/RS - Sim

José Guimarães:PT/CE - Sim

José Mentor:PT/SP - Sim

José Otávio Germano:PP/RS - Sim

José Priante:PMDB/PA - Sim

José Reinaldo:S.PART./MA - Sim

José Rocha:PR/BA - Sim

Júlia Marinho:PSC/PA - Sim

Júlio Cesar:PSD/PI - Sim

Julio Lopes:PP/RJ - Sim

Juscelino Filho:DEM/MA - Sim

Jutahy Junior:PSDB/BA - Sim
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Keiko Ota:PSB/SP - Não

Laudivio Carvalho:SD/MG - Não

Lázaro Botelho:PP/TO - Sim

Leo de Brito:PT/AC - Sim

Leônidas Cristino:PDT/CE - Não

Leopoldo Meyer:PSB/PR - Sim

Lincoln Portela:PRB/MG - Sim

Lindomar Garçon:PRB/RO - Sim

Lobbe Neto:PSDB/SP - Sim

Luana Costa:PSB/MA - Não

Luciano Bivar:PSL/PE - Sim

Luciano Ducci:PSB/PR - Sim

Lucio Mosquini:PMDB/RO - Sim

Lúcio Vale:PR/PA - Sim

Lucio Vieira Lima:PMDB/BA - Sim

Luis Tibé:AVANTE/MG - Sim

Luiz Carlos Hauly:PSDB/PR - Sim

Luiz Carlos Ramos:PODE/RJ - Não

Luiz Cláudio:PR/RO - Sim

Luiz Couto:PT/PB - Sim

Luiz Fernando Faria:PP/MG - Sim

Luiz Nishimori:PR/PR - Sim

Luiz Sérgio:PT/RJ - Sim

Luiza Erundina:PSOL/SP - Sim

Luizianne Lins:PT/CE - Sim

Magda Mofatto:PR/GO - Sim

Major Olimpio:SD/SP - Sim

Mandetta:DEM/MS - Sim

Marcelo Aguiar:DEM/SP - Sim

Marcelo Álvaro Antônio:PR/MG - Sim

Marcelo Castro:PMDB/PI - Sim

Marcelo Delaroli:PR/RJ - Sim

Marcelo Matos:PHS/RJ - Não

Márcio Marinho:PRB/BA - Sim

Marco Maia:PT/RS - Sim

Marcon:PT/RS - Sim

Marcos Abrão:PPS/GO - Sim

Marcos Montes:PSD/MG - Sim

Marcos Reategui:PSD/AP - Sim

Marcus Pestana:PSDB/MG - Sim

Margarida Salomão:PT/MG - Sim

Maria do Rosário:PT/RS - Sim

Maria Helena:PSB/RR - Sim

Mariana Carvalho:PSDB/RO - Sim

Marinaldo Rosendo:PSB/PE - Sim

Marinha Raupp:PMDB/RO - Sim

Mauro Lopes:PMDB/MG - Sim

Mauro Pereira:PMDB/RS - Sim

Miguel Haddad:PSDB/SP - Sim

Miguel Lombardi:PR/SP - Sim

Milton Monti:PR/SP - Sim

Miro Teixeira:REDE/RJ - Não

Moisés Diniz:PCdoB/AC - Sim

Nelson Marquezelli:PTB/SP - Sim

Nelson Pellegrino:PT/BA - Sim

Nilto Tatto:PT/SP - Sim

Orlando Silva:PCdoB/SP - Sim

Osmar Serraglio:PMDB/PR - Sim

Otavio Leite:PSDB/RJ - Sim

Padre João:PT/MG - Sim

Pauderney Avelino:DEM/AM - Sim

Paulão:PT/AL - Sim

Paulo Abi-Ackel:PSDB/MG - Sim

Paulo Foletto:PSB/ES - Sim

Paulo Freire:PR/SP - Sim

Paulo Magalhães:PSD/BA - Sim

Pedro Fernandes:PTB/MA - Sim

Pedro Paulo:PMDB/RJ - Sim

Pedro Uczai:PT/SC - Sim

Pepe Vargas:PT/RS - Sim

Pollyana Gama:PPS/SP - Sim

Prof. Gedeão Amorim:PMDB/AM - Sim

Professor Victório Galli:PSC/MT - Sim

Raimundo Gomes de Matos:PSDB/CE - Sim

Raquel Muniz:PSD/MG - Sim

Reginaldo Lopes:PT/MG - Sim

Reinhold Stephanes:PSD/PR - Sim

Renato Andrade:PP/MG - Sim

Renato Molling:PP/RS - Sim

Renzo Braz:PP/MG - Sim

Ricardo Izar:PP/SP - Sim

Ricardo Tripoli:PSDB/SP - Sim

Roberto Alves:PRB/SP - Sim

Roberto Britto:PP/BA - Sim

Rocha:PSDB/AC - Sim

Rodrigo Garcia:DEM/SP - Sim

Rodrigo Martins:PSB/PI - Sim

Rodrigo Pacheco:PMDB/MG - Sim

Rogério Peninha Mendonça:PMDB/SC - Sim

Rômulo Gouveia:PSD/PB - Sim

Ronaldo Martins:PRB/CE - Sim

Ronaldo Nogueira:PTB/RS - Sim

Rosangela Gomes:PRB/RJ - Sim

Rubens Bueno:PPS/PR - Sim

Rubens Otoni:PT/GO - Sim

Sandes Júnior:PP/GO - Sim

Saraiva Felipe:PMDB/MG - Sim

Sérgio Brito:PSD/BA - Sim

Sérgio Reis:PRB/SP - Sim

Sergio Souza:PMDB/PR - Sim

Sergio Vidigal:PDT/ES - Não

Severino Ninho:PSB/PE - Não

Silas Freire:PODE/PI - Não

Simão Sessim:PP/RJ - Sim

Simone Morgado:PMDB/PA - Sim

Sóstenes Cavalcante:DEM/RJ - Sim

Subtenente Gonzaga:PDT/MG - Não

Takayama:PSC/PR - Sim

Tenente Lúcio:PSB/MG - Sim

Thiago Peixoto:PSD/GO - Sim

Tiririca:PR/SP - Sim

Toninho Pinheiro:PP/MG - Não

Toninho Wandscheer:PROS/PR - Sim

Uldurico Junior:PV/BA - Sim

Valadares Filho:PSB/SE - Não

Valdir Colatto:PMDB/SC - Sim

Valmir Assunção:PT/BA - Sim

Valmir Prascidelli:PT/SP - Sim

Veneziano Vital do Rêgo:PMDB/PB - Sim

Vicente Candido:PT/SP - Sim

Vicentinho Júnior:PR/TO - Sim

Victor Mendes:PSD/MA - Não

Wadih Damous:PT/RJ - Sim

Waldenor Pereira:PT/BA - Sim

Waldir Maranhão:AVANTE/MA - Não

Walney Rocha:PEN/RJ - Sim

Walter Alves:PMDB/RN - Sim

Walter Ihoshi:PSD/SP - Sim

Weliton Prado:PROS/MG - Não

Weverton Rocha:PDT/MA - Não

Wilson Filho:PTB/PB - Sim

Xuxu Dal Molin:PSC/MT - Sim

Zé Carlos:PT/MA - Sim

Zé Geraldo:PT/PA - Sim

Zeca Cavalcanti:PTB/PE - Sim

Zeca do PT:PT/MS - Sim

Zenaide Maia:PR/RN - Sim
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42.17: Veto Parcial nº 42, de 2017
Dispositivo: 42.17.002
- Ação 10122 do Programa 2015 de “Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde no Município de Tufilândia – MA:
300.000”, conforme o art. 4º do projeto.
Câmara dos Deputados
Sim Não Abst Branco Obst

Senado Federal

Quorum

Total Sim Não Abst Branco Obst

a

b

c

d

e

(a+b+c+d-e)

257

39

0

0

0

296

296

Quorum

a

b

c

d

e

(a+b+c+d-e)

-

-

-

-

-

-

Total

Resultado

-

Mantido

Câmara dos Deputados
Abel Mesquita Jr.:DEM/RR - Sim

Adail Carneiro:PP/CE - Sim

Adelmo Carneiro Leão:PT/MG - Sim

Adelson Barreto:PR/SE - Sim

Afonso Florence:PT/BA - Sim

Afonso Motta:PDT/RS - Não

Alberto Fraga:DEM/DF - Sim

Alessandro Molon:REDE/RJ - Sim

Alex Canziani:PTB/PR - Sim

Alex Manente:PPS/SP - Sim

Alexandre Valle:PR/RJ - Sim

Alfredo Kaefer:PSL/PR - Sim

Alice Portugal:PCdoB/BA - Sim

Aliel Machado:REDE/PR - Sim

Ana Perugini:PT/SP - Sim

André Abdon:PP/AP - Sim

André de Paula:PSD/PE - Sim

André Figueiredo:PDT/CE - Não

Andres Sanchez:PT/SP - Sim

Angelim:PT/AC - Sim

Antonio Brito:PSD/BA - Não

Antonio Bulhões:PRB/SP - Sim

Antonio Carlos Mendes Thame:PV/SP - Sim

Antonio Imbassahy:PSDB/BA - Sim

Ariosto Holanda:PDT/CE - Não

Arlindo Chinaglia:PT/SP - Sim

Arolde de Oliveira:PSC/RJ - Sim

Arthur Oliveira Maia:PPS/BA - Sim

Assis Carvalho:PT/PI - Sim

Assis do Couto:PDT/PR - Não

Átila Lira:PSB/PI - Sim

Augusto Carvalho:SD/DF - Sim

Augusto Coutinho:SD/PE - Sim

Bacelar:PODE/BA - Sim

Bebeto:PSB/BA - Não

Benedita da Silva:PT/RJ - Sim

Benito Gama:PTB/BA - Sim

Benjamin Maranhão:SD/PB - Sim

Betinho Gomes:PSDB/PE - Sim

Beto Faro:PT/PA - Sim

Bilac Pinto:PR/MG - Sim

Bohn Gass:PT/RS - Sim

Bonifácio de Andrada:PSDB/MG - Sim

Brunny:PR/MG - Sim

Bruno Araújo:PSDB/PE - Sim

Cabo Daciolo:AVANTE/RJ - Sim

Cabo Sabino:PR/CE - Sim

Cabuçu Borges:PMDB/AP - Sim

Caetano:PT/BA - Sim

Caio Narcio:PSDB/MG - Sim

Cajar Nardes:PODE/RS - Sim

Capitão Augusto:PR/SP - Sim

Carlos Andrade:PHS/RR - Sim

Carlos Eduardo Cadoca:PDT/PE - Sim

Carlos Gomes:PRB/RS - Sim

Carlos Henrique Gaguim:PODE/TO - Sim

Carlos Manato:SD/ES - Sim

Carlos Melles:DEM/MG - Sim

Carlos Sampaio:PSDB/SP - Sim

Carlos Zarattini:PT/SP - Sim

Carmen Zanotto:PPS/SC - Sim

Célio Silveira:PSDB/GO - Sim

Celso Pansera:PMDB/RJ - Sim

Celso Russomanno:PRB/SP - Sim

César Messias:PSB/AC - Não

Cesar Souza:PSD/SC - Sim

Chico Alencar:PSOL/RJ - Sim

Chico D'Angelo:PT/RJ - Sim

Christiane de Souza Yared:PR/PR - Sim

Cícero Almeida:PODE/AL - Sim

Claudio Cajado:DEM/BA - Sim

Conceição Sampaio:PP/AM - Não

Creuza Pereira:PSB/PE - Não

Dagoberto Nogueira:PDT/MS - Não

Daniel Almeida:PCdoB/BA - Sim

Daniel Coelho:PSDB/PE - Sim

Daniel Vilela:PMDB/GO - Sim

Danilo Cabral:PSB/PE - Não

Danilo Forte:DEM/CE - Sim

Davidson Magalhães:PCdoB/BA - Sim

Décio Lima:PT/SC - Sim

Dejorge Patrício:PRB/RJ - Sim

Delegado Edson Moreira:PR/MG - Sim

Delegado Waldir:PR/GO - Não

Deley:PTB/RJ - Sim

Deoclides Macedo:PDT/MA - Não

Dimas Fabiano:PP/MG - Sim

Dr. Jorge Silva:PHS/ES - Sim

Dr. Sinval Malheiros:PODE/SP - Sim

Dulce Miranda:PMDB/TO - Sim

Edmilson Rodrigues:PSOL/PA - Sim

Eduardo Barbosa:PSDB/MG - Sim

Eduardo Bolsonaro:PSC/SP - Não

Eduardo Cury:PSDB/SP - Sim

Elcione Barbalho:PMDB/PA - Sim

Eliziane Gama:PPS/MA - Sim

Enio Verri:PT/PR - Sim

Erika Kokay:PT/DF - Sim

Eros Biondini:PROS/MG - Sim

Esperidião Amin:PP/SC - Não

Evair Vieira de Melo:PV/ES - Sim

Ezequiel Teixeira:PODE/RJ - Sim

Fabio Reis:PMDB/SE - Sim

Fábio Sousa:PSDB/GO - Sim

Fábio Trad:PSD/MS - Sim

Felipe Bornier:PROS/RJ - Sim

Felipe Maia:DEM/RN - Sim

Fernando Monteiro:PP/PE - Sim

Flávia Morais:PDT/GO - Não

Flaviano Melo:PMDB/AC - Sim

Flavinho:PSB/SP - Não

Genecias Noronha:SD/CE - Sim

George Hilton:PSB/MG - Sim

Geovania de sá:PSDB/SC - Sim

Gilberto Nascimento:PSC/SP - Sim

Giuseppe Vecci:PSDB/GO - Sim

Givaldo Carimbão:PHS/AL - Não

Glauber Braga:PSOL/RJ - Sim

Goulart:PSD/SP - Sim

Helder Salomão:PT/ES - Sim

Henrique Fontana:PT/RS - Sim

Hildo Rocha:PMDB/MA - Sim

Hiran Gonçalves:PP/RR - Sim

Hugo Leal:PSB/RJ - Não

Indio da Costa:PSD/RJ - Sim

Irmão Lazaro:PSC/BA - Não

Ivan Valente:PSOL/SP - Sim

Izalci Lucas:PSDB/DF - Sim

Jair Bolsonaro:PSC/RJ - Não

Jandira Feghali:PCdoB/RJ - Sim

Janete Capiberibe:PSB/AP - Sim

Jarbas Vasconcelos:PMDB/PE - Não

Jean Wyllys:PSOL/RJ - Sim

Jéssica Sales:PMDB/AC - Sim

Jhonatan de Jesus:PRB/RR - Sim

Jô Moraes:PCdoB/MG - Sim

João Arruda:PMDB/PR - Sim

João Fernando Coutinho:PSB/PE - Sim

João Gualberto:PSDB/BA - Sim

João Paulo Kleinübing:PSD/SC - Sim

João Paulo Papa:PSDB/SP - Sim

Joaquim Passarinho:PSD/PA - Sim

Jones Martins:PMDB/RS - Sim

Jorge Côrte Real:PTB/PE - Sim

Jorge Solla:PT/BA - Sim

Jorge Tadeu Mudalen:DEM/SP - Sim

Jorginho Mello:PR/SC - Sim

José Fogaça:PMDB/RS - Sim

José Guimarães:PT/CE - Sim

José Mentor:PT/SP - Sim

José Otávio Germano:PP/RS - Sim

José Priante:PMDB/PA - Sim

José Reinaldo:S.PART./MA - Sim

José Rocha:PR/BA - Sim

Júlia Marinho:PSC/PA - Sim

Júlio Cesar:PSD/PI - Sim

Julio Lopes:PP/RJ - Sim

Juscelino Filho:DEM/MA - Sim

Jutahy Junior:PSDB/BA - Sim
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Keiko Ota:PSB/SP - Não

Laudivio Carvalho:SD/MG - Não

Lázaro Botelho:PP/TO - Sim

Leo de Brito:PT/AC - Sim

Leônidas Cristino:PDT/CE - Não

Leopoldo Meyer:PSB/PR - Sim

Lincoln Portela:PRB/MG - Sim

Lindomar Garçon:PRB/RO - Sim

Lobbe Neto:PSDB/SP - Sim

Luana Costa:PSB/MA - Não

Luciano Bivar:PSL/PE - Sim

Luciano Ducci:PSB/PR - Sim

Lucio Mosquini:PMDB/RO - Sim

Lúcio Vale:PR/PA - Sim

Lucio Vieira Lima:PMDB/BA - Sim

Luis Tibé:AVANTE/MG - Sim

Luiz Carlos Hauly:PSDB/PR - Sim

Luiz Carlos Ramos:PODE/RJ - Não

Luiz Cláudio:PR/RO - Sim

Luiz Couto:PT/PB - Sim

Luiz Fernando Faria:PP/MG - Sim

Luiz Nishimori:PR/PR - Sim

Luiz Sérgio:PT/RJ - Sim

Luiza Erundina:PSOL/SP - Sim

Luizianne Lins:PT/CE - Sim

Magda Mofatto:PR/GO - Sim

Major Olimpio:SD/SP - Sim

Mandetta:DEM/MS - Sim

Marcelo Aguiar:DEM/SP - Sim

Marcelo Álvaro Antônio:PR/MG - Sim

Marcelo Castro:PMDB/PI - Sim

Marcelo Delaroli:PR/RJ - Sim

Marcelo Matos:PHS/RJ - Não

Márcio Marinho:PRB/BA - Sim

Marco Maia:PT/RS - Sim

Marcon:PT/RS - Sim

Marcos Abrão:PPS/GO - Sim

Marcos Montes:PSD/MG - Sim

Marcos Reategui:PSD/AP - Sim

Marcus Pestana:PSDB/MG - Sim

Margarida Salomão:PT/MG - Sim

Maria do Rosário:PT/RS - Sim

Maria Helena:PSB/RR - Sim

Mariana Carvalho:PSDB/RO - Sim

Marinaldo Rosendo:PSB/PE - Sim

Marinha Raupp:PMDB/RO - Sim

Mauro Lopes:PMDB/MG - Sim

Mauro Pereira:PMDB/RS - Sim

Miguel Haddad:PSDB/SP - Sim

Miguel Lombardi:PR/SP - Sim

Milton Monti:PR/SP - Sim

Miro Teixeira:REDE/RJ - Não

Moisés Diniz:PCdoB/AC - Sim

Nelson Marquezelli:PTB/SP - Sim

Nelson Pellegrino:PT/BA - Sim

Nilto Tatto:PT/SP - Sim

Orlando Silva:PCdoB/SP - Sim

Osmar Serraglio:PMDB/PR - Sim

Otavio Leite:PSDB/RJ - Sim

Padre João:PT/MG - Sim

Pauderney Avelino:DEM/AM - Sim

Paulão:PT/AL - Sim

Paulo Abi-Ackel:PSDB/MG - Sim

Paulo Foletto:PSB/ES - Sim

Paulo Freire:PR/SP - Sim

Paulo Magalhães:PSD/BA - Sim

Pedro Fernandes:PTB/MA - Sim

Pedro Paulo:PMDB/RJ - Sim

Pedro Uczai:PT/SC - Sim

Pepe Vargas:PT/RS - Sim

Pollyana Gama:PPS/SP - Sim

Prof. Gedeão Amorim:PMDB/AM - Sim

Professor Victório Galli:PSC/MT - Sim

Raimundo Gomes de Matos:PSDB/CE - Sim

Raquel Muniz:PSD/MG - Sim

Reginaldo Lopes:PT/MG - Sim

Reinhold Stephanes:PSD/PR - Sim

Renato Andrade:PP/MG - Sim

Renato Molling:PP/RS - Sim

Renzo Braz:PP/MG - Sim

Ricardo Izar:PP/SP - Sim

Ricardo Tripoli:PSDB/SP - Sim

Roberto Alves:PRB/SP - Sim

Roberto Britto:PP/BA - Sim

Rocha:PSDB/AC - Sim

Rodrigo Garcia:DEM/SP - Sim

Rodrigo Martins:PSB/PI - Sim

Rodrigo Pacheco:PMDB/MG - Sim

Rogério Peninha Mendonça:PMDB/SC - Sim

Rômulo Gouveia:PSD/PB - Sim

Ronaldo Martins:PRB/CE - Sim

Ronaldo Nogueira:PTB/RS - Sim

Rosangela Gomes:PRB/RJ - Sim

Rubens Bueno:PPS/PR - Sim

Rubens Otoni:PT/GO - Sim

Sandes Júnior:PP/GO - Sim

Saraiva Felipe:PMDB/MG - Sim

Sérgio Brito:PSD/BA - Sim

Sérgio Reis:PRB/SP - Sim

Sergio Souza:PMDB/PR - Sim

Sergio Vidigal:PDT/ES - Não

Severino Ninho:PSB/PE - Não

Silas Freire:PODE/PI - Não

Simão Sessim:PP/RJ - Sim

Simone Morgado:PMDB/PA - Sim

Sóstenes Cavalcante:DEM/RJ - Sim

Subtenente Gonzaga:PDT/MG - Não

Takayama:PSC/PR - Sim

Tenente Lúcio:PSB/MG - Sim

Thiago Peixoto:PSD/GO - Sim

Tiririca:PR/SP - Sim

Toninho Pinheiro:PP/MG - Não

Toninho Wandscheer:PROS/PR - Sim

Uldurico Junior:PV/BA - Sim

Valadares Filho:PSB/SE - Não

Valdir Colatto:PMDB/SC - Sim

Valmir Assunção:PT/BA - Sim

Valmir Prascidelli:PT/SP - Sim

Veneziano Vital do Rêgo:PMDB/PB - Sim

Vicente Candido:PT/SP - Sim

Vicentinho Júnior:PR/TO - Sim

Victor Mendes:PSD/MA - Não

Wadih Damous:PT/RJ - Sim

Waldenor Pereira:PT/BA - Sim

Waldir Maranhão:AVANTE/MA - Não

Walney Rocha:PEN/RJ - Sim

Walter Alves:PMDB/RN - Sim

Walter Ihoshi:PSD/SP - Sim

Weliton Prado:PROS/MG - Não

Weverton Rocha:PDT/MA - Não

Wilson Filho:PTB/PB - Sim

Xuxu Dal Molin:PSC/MT - Sim

Zé Carlos:PT/MA - Sim

Zé Geraldo:PT/PA - Sim

Zeca Cavalcanti:PTB/PE - Sim

Zeca do PT:PT/MS - Sim

Zenaide Maia:PR/RN - Sim
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VETO Nº 43, DE 2017
RESULTADO DA VOTAÇÃO: MANTIDO (CÉDULA ELETRÔNICA)
ESCLARECIMENTOS
Para ocorrer a rejeição do veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de Deputados e Senadores, ou seja, de 513
Deputados, seriam 257 votos, e de 81 Senadores, seriam 41 votos, computados separadamente. Caso haja uma quantidade
inferior de votos pela rejeição em umas das Casas, o veto é mantido (art. 66, § 4º, da Constituição Federal c/c art. 43 do
Regimento Comum do Congresso Nacional).
A votação de vetos é nominal e ocorre por meio de cédula eletrônica de votação, podendo haver requerimento de destaque
para deliberar em painel eletrônico (arts. 46, 106-B e 106-D do Regimento Comum do Congresso Nacional).
Na votação por cédula, a apuração dos votos começa pela Câmara dos Deputados, salvo se o projeto de lei vetado for de
iniciativa de Senadores, hipótese em que começará pelo Senado. Os votos da outra Casa somente são apurados se o veto for
rejeitado na primeira (art. 66, § 4º, da Constituição Federal c/c arts. 43 e 106-B do Regimento Comum do Congresso
Nacional).
Na votação por painel eletrônico, a deliberação começa pela Câmara dos Deputados, salvo se o projeto de lei vetado for de
iniciativa de Senadores, hipótese em que começará pelo Senado. A matéria apenas é submetida á votação na outra Casa
quando rejeitada na primeira (art. 66, § 4º, da Constituição Federal c/c arts. 43 e 106-D do Regimento Comum do Congresso
Nacional).
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43.17: Veto Parcial nº 43, de 2017
Dispositivo: 43.17.001
- § 2º do art. 5º-A da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, com a redação dada pelo art. 1º do projeto
Câmara dos Deputados
Sim Não Abst Branco Obst

Senado Federal

Quorum

Total Sim Não Abst Branco Obst

a

b

c

d

e

(a+b+c+d-e)

276

20

0

0

0

296

296

Quorum

a

b

c

d

e

(a+b+c+d-e)

-

-

-

-

-

-

Total

Resultado

-

Mantido

Câmara dos Deputados
Abel Mesquita Jr.:DEM/RR - Sim

Adail Carneiro:PP/CE - Sim

Adelmo Carneiro Leão:PT/MG - Sim

Adelson Barreto:PR/SE - Sim

Afonso Florence:PT/BA - Sim

Afonso Motta:PDT/RS - Sim

Alberto Fraga:DEM/DF - Sim

Alessandro Molon:REDE/RJ - Sim

Alex Canziani:PTB/PR - Sim

Alex Manente:PPS/SP - Sim

Alexandre Valle:PR/RJ - Sim

Alfredo Kaefer:PSL/PR - Sim

Alice Portugal:PCdoB/BA - Sim

Aliel Machado:REDE/PR - Sim

Ana Perugini:PT/SP - Sim

André Abdon:PP/AP - Sim

André de Paula:PSD/PE - Sim

André Figueiredo:PDT/CE - Sim

Andres Sanchez:PT/SP - Sim

Angelim:PT/AC - Sim

Antonio Brito:PSD/BA - Sim

Antonio Bulhões:PRB/SP - Sim

Antonio Carlos Mendes Thame:PV/SP - Sim

Antonio Imbassahy:PSDB/BA - Sim

Ariosto Holanda:PDT/CE - Sim

Arlindo Chinaglia:PT/SP - Sim

Arolde de Oliveira:PSC/RJ - Sim

Arthur Oliveira Maia:PPS/BA - Sim

Assis Carvalho:PT/PI - Sim

Assis do Couto:PDT/PR - Sim

Átila Lira:PSB/PI - Sim

Augusto Carvalho:SD/DF - Sim

Augusto Coutinho:SD/PE - Sim

Bacelar:PODE/BA - Sim

Bebeto:PSB/BA - Sim

Benedita da Silva:PT/RJ - Sim

Benito Gama:PTB/BA - Sim

Benjamin Maranhão:SD/PB - Sim

Betinho Gomes:PSDB/PE - Sim

Beto Faro:PT/PA - Sim

Bilac Pinto:PR/MG - Sim

Bohn Gass:PT/RS - Sim

Bonifácio de Andrada:PSDB/MG - Sim

Brunny:PR/MG - Sim

Bruno Araújo:PSDB/PE - Sim

Cabo Daciolo:AVANTE/RJ - Sim

Cabo Sabino:PR/CE - Não

Cabuçu Borges:PMDB/AP - Sim

Caetano:PT/BA - Sim

Caio Narcio:PSDB/MG - Não

Cajar Nardes:PODE/RS - Sim

Capitão Augusto:PR/SP - Sim

Carlos Andrade:PHS/RR - Não

Carlos Eduardo Cadoca:PDT/PE - Sim

Carlos Gomes:PRB/RS - Sim

Carlos Henrique Gaguim:PODE/TO - Sim

Carlos Manato:SD/ES - Sim

Carlos Melles:DEM/MG - Sim

Carlos Sampaio:PSDB/SP - Sim

Carlos Zarattini:PT/SP - Sim

Carmen Zanotto:PPS/SC - Sim

Célio Silveira:PSDB/GO - Sim

Celso Pansera:PMDB/RJ - Não

Celso Russomanno:PRB/SP - Sim

César Messias:PSB/AC - Não

Cesar Souza:PSD/SC - Sim

Chico Alencar:PSOL/RJ - Sim

Chico D'Angelo:PT/RJ - Sim

Christiane de Souza Yared:PR/PR - Sim

Cícero Almeida:PODE/AL - Sim

Claudio Cajado:DEM/BA - Sim

Conceição Sampaio:PP/AM - Sim

Creuza Pereira:PSB/PE - Sim

Dagoberto Nogueira:PDT/MS - Sim

Daniel Almeida:PCdoB/BA - Sim

Daniel Coelho:PSDB/PE - Sim

Daniel Vilela:PMDB/GO - Sim

Danilo Cabral:PSB/PE - Sim

Danilo Forte:DEM/CE - Sim

Davidson Magalhães:PCdoB/BA - Sim

Décio Lima:PT/SC - Sim

Dejorge Patrício:PRB/RJ - Sim

Delegado Edson Moreira:PR/MG - Sim

Delegado Waldir:PR/GO - Não

Deley:PTB/RJ - Sim

Deoclides Macedo:PDT/MA - Sim

Dimas Fabiano:PP/MG - Sim

Dr. Jorge Silva:PHS/ES - Sim

Dr. Sinval Malheiros:PODE/SP - Sim

Dulce Miranda:PMDB/TO - Sim

Edmilson Rodrigues:PSOL/PA - Sim

Eduardo Barbosa:PSDB/MG - Sim

Eduardo Bolsonaro:PSC/SP - Sim

Eduardo Cury:PSDB/SP - Sim

Elcione Barbalho:PMDB/PA - Sim

Eliziane Gama:PPS/MA - Sim

Enio Verri:PT/PR - Sim

Erika Kokay:PT/DF - Sim

Eros Biondini:PROS/MG - Não

Esperidião Amin:PP/SC - Não

Evair Vieira de Melo:PV/ES - Sim

Ezequiel Teixeira:PODE/RJ - Sim

Fabio Reis:PMDB/SE - Não

Fábio Sousa:PSDB/GO - Sim

Fábio Trad:PSD/MS - Sim

Felipe Bornier:PROS/RJ - Sim

Felipe Maia:DEM/RN - Sim

Fernando Monteiro:PP/PE - Sim

Flávia Morais:PDT/GO - Sim

Flaviano Melo:PMDB/AC - Sim

Flavinho:PSB/SP - Sim

Genecias Noronha:SD/CE - Sim

George Hilton:PSB/MG - Sim

Geovania de sá:PSDB/SC - Sim

Gilberto Nascimento:PSC/SP - Sim

Giuseppe Vecci:PSDB/GO - Sim

Givaldo Carimbão:PHS/AL - Não

Glauber Braga:PSOL/RJ - Sim

Goulart:PSD/SP - Sim

Helder Salomão:PT/ES - Sim

Henrique Fontana:PT/RS - Sim

Hildo Rocha:PMDB/MA - Sim

Hiran Gonçalves:PP/RR - Sim

Hugo Leal:PSB/RJ - Sim

Indio da Costa:PSD/RJ - Sim

Irmão Lazaro:PSC/BA - Não

Ivan Valente:PSOL/SP - Sim

Izalci Lucas:PSDB/DF - Sim

Jair Bolsonaro:PSC/RJ - Sim

Jandira Feghali:PCdoB/RJ - Sim

Janete Capiberibe:PSB/AP - Sim

Jarbas Vasconcelos:PMDB/PE - Não

Jean Wyllys:PSOL/RJ - Sim

Jéssica Sales:PMDB/AC - Sim

Jhonatan de Jesus:PRB/RR - Sim

Jô Moraes:PCdoB/MG - Sim

João Arruda:PMDB/PR - Sim

João Fernando Coutinho:PSB/PE - Sim

João Gualberto:PSDB/BA - Sim

João Paulo Kleinübing:PSD/SC - Sim

João Paulo Papa:PSDB/SP - Sim

Joaquim Passarinho:PSD/PA - Sim

Jones Martins:PMDB/RS - Sim

Jorge Côrte Real:PTB/PE - Sim

Jorge Solla:PT/BA - Sim

Jorge Tadeu Mudalen:DEM/SP - Sim

Jorginho Mello:PR/SC - Sim

José Fogaça:PMDB/RS - Sim

José Guimarães:PT/CE - Sim

José Mentor:PT/SP - Sim

José Otávio Germano:PP/RS - Sim

José Priante:PMDB/PA - Sim

José Reinaldo:S.PART./MA - Sim

José Rocha:PR/BA - Sim

Júlia Marinho:PSC/PA - Sim

Júlio Cesar:PSD/PI - Sim

Julio Lopes:PP/RJ - Sim

Juscelino Filho:DEM/MA - Sim

Jutahy Junior:PSDB/BA - Sim

Keiko Ota:PSB/SP - Sim

Laudivio Carvalho:SD/MG - Não

Lázaro Botelho:PP/TO - Sim
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Leo de Brito:PT/AC - Sim

Leônidas Cristino:PDT/CE - Sim

Leopoldo Meyer:PSB/PR - Sim

Lincoln Portela:PRB/MG - Sim

Lindomar Garçon:PRB/RO - Sim

Lobbe Neto:PSDB/SP - Sim

Luana Costa:PSB/MA - Sim

Luciano Bivar:PSL/PE - Sim

Luciano Ducci:PSB/PR - Sim

Lucio Mosquini:PMDB/RO - Sim

Lúcio Vale:PR/PA - Sim

Lucio Vieira Lima:PMDB/BA - Sim

Luis Tibé:AVANTE/MG - Sim

Luiz Carlos Hauly:PSDB/PR - Sim

Luiz Carlos Ramos:PODE/RJ - Não

Luiz Cláudio:PR/RO - Sim

Luiz Couto:PT/PB - Sim

Luiz Fernando Faria:PP/MG - Sim

Luiz Nishimori:PR/PR - Sim

Luiz Sérgio:PT/RJ - Sim

Luiza Erundina:PSOL/SP - Sim

Luizianne Lins:PT/CE - Sim

Magda Mofatto:PR/GO - Sim

Major Olimpio:SD/SP - Não

Mandetta:DEM/MS - Sim

Marcelo Aguiar:DEM/SP - Sim

Marcelo Álvaro Antônio:PR/MG - Sim

Marcelo Castro:PMDB/PI - Sim

Marcelo Delaroli:PR/RJ - Sim

Marcelo Matos:PHS/RJ - Não

Márcio Marinho:PRB/BA - Sim

Marco Maia:PT/RS - Sim

Marcon:PT/RS - Sim

Marcos Abrão:PPS/GO - Sim

Marcos Montes:PSD/MG - Sim

Marcos Reategui:PSD/AP - Sim

Marcus Pestana:PSDB/MG - Sim

Margarida Salomão:PT/MG - Sim

Maria do Rosário:PT/RS - Sim

Maria Helena:PSB/RR - Sim

Mariana Carvalho:PSDB/RO - Sim

Marinaldo Rosendo:PSB/PE - Sim

Marinha Raupp:PMDB/RO - Sim

Mauro Lopes:PMDB/MG - Sim

Mauro Pereira:PMDB/RS - Sim

Miguel Haddad:PSDB/SP - Sim

Miguel Lombardi:PR/SP - Sim

Milton Monti:PR/SP - Sim

Miro Teixeira:REDE/RJ - Não

Moisés Diniz:PCdoB/AC - Sim

Nelson Marquezelli:PTB/SP - Sim

Nelson Pellegrino:PT/BA - Sim

Nilto Tatto:PT/SP - Sim

Orlando Silva:PCdoB/SP - Sim

Osmar Serraglio:PMDB/PR - Sim

Otavio Leite:PSDB/RJ - Sim

Padre João:PT/MG - Sim

Pauderney Avelino:DEM/AM - Sim

Paulão:PT/AL - Sim

Paulo Abi-Ackel:PSDB/MG - Sim

Paulo Foletto:PSB/ES - Sim

Paulo Freire:PR/SP - Sim

Paulo Magalhães:PSD/BA - Sim

Pedro Fernandes:PTB/MA - Sim

Pedro Paulo:PMDB/RJ - Sim

Pedro Uczai:PT/SC - Sim

Pepe Vargas:PT/RS - Sim

Pollyana Gama:PPS/SP - Sim

Prof. Gedeão Amorim:PMDB/AM - Sim

Professor Victório Galli:PSC/MT - Sim

Raimundo Gomes de Matos:PSDB/CE - Sim

Raquel Muniz:PSD/MG - Sim

Reginaldo Lopes:PT/MG - Sim

Reinhold Stephanes:PSD/PR - Sim

Renato Andrade:PP/MG - Sim

Renato Molling:PP/RS - Sim

Renzo Braz:PP/MG - Sim

Ricardo Izar:PP/SP - Sim

Ricardo Tripoli:PSDB/SP - Sim

Roberto Alves:PRB/SP - Sim

Roberto Britto:PP/BA - Sim

Rocha:PSDB/AC - Sim

Rodrigo Garcia:DEM/SP - Sim

Rodrigo Martins:PSB/PI - Sim

Rodrigo Pacheco:PMDB/MG - Sim

Rogério Peninha Mendonça:PMDB/SC - Sim

Rômulo Gouveia:PSD/PB - Sim

Ronaldo Martins:PRB/CE - Sim

Ronaldo Nogueira:PTB/RS - Sim

Rosangela Gomes:PRB/RJ - Sim

Rubens Bueno:PPS/PR - Sim

Rubens Otoni:PT/GO - Sim

Sandes Júnior:PP/GO - Sim

Saraiva Felipe:PMDB/MG - Sim

Sérgio Brito:PSD/BA - Sim

Sérgio Reis:PRB/SP - Sim

Sergio Souza:PMDB/PR - Sim

Sergio Vidigal:PDT/ES - Sim

Severino Ninho:PSB/PE - Sim

Silas Freire:PODE/PI - Não

Simão Sessim:PP/RJ - Sim

Simone Morgado:PMDB/PA - Sim

Sóstenes Cavalcante:DEM/RJ - Sim

Subtenente Gonzaga:PDT/MG - Sim

Takayama:PSC/PR - Sim

Tenente Lúcio:PSB/MG - Sim

Thiago Peixoto:PSD/GO - Sim

Tiririca:PR/SP - Sim

Toninho Pinheiro:PP/MG - Sim

Toninho Wandscheer:PROS/PR - Sim

Uldurico Junior:PV/BA - Sim

Valadares Filho:PSB/SE - Sim

Valdir Colatto:PMDB/SC - Sim

Valmir Assunção:PT/BA - Sim

Valmir Prascidelli:PT/SP - Sim

Veneziano Vital do Rêgo:PMDB/PB - Sim

Vicente Candido:PT/SP - Sim

Vicentinho Júnior:PR/TO - Sim

Victor Mendes:PSD/MA - Sim

Wadih Damous:PT/RJ - Sim

Waldenor Pereira:PT/BA - Sim

Waldir Maranhão:AVANTE/MA - Não

Walney Rocha:PEN/RJ - Sim

Walter Alves:PMDB/RN - Sim

Walter Ihoshi:PSD/SP - Sim

Weliton Prado:PROS/MG - Sim

Weverton Rocha:PDT/MA - Sim

Wilson Filho:PTB/PB - Sim

Xuxu Dal Molin:PSC/MT - Sim

Zé Carlos:PT/MA - Sim

Zé Geraldo:PT/PA - Sim

Zeca Cavalcanti:PTB/PE - Sim

Zeca do PT:PT/MS - Sim

Zenaide Maia:PR/RN - Não
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43.17: Veto Parcial nº 43, de 2017
Dispositivo: 43.17.002
- inciso IV do § 1º do art. 3º da Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, com a redação dada pelo art. 11 do projeto
Câmara dos Deputados
Sim Não Abst Branco Obst

Senado Federal

Quorum

Total Sim Não Abst Branco Obst

a

b

c

d

e

(a+b+c+d-e)

199

97

0

0

0

296

296

Quorum

a

b

c

d

e

(a+b+c+d-e)

-

-

-

-

-

-

Total

Resultado

-

Mantido

Câmara dos Deputados
Abel Mesquita Jr.:DEM/RR - Sim

Adail Carneiro:PP/CE - Sim

Adelmo Carneiro Leão:PT/MG - Não

Adelson Barreto:PR/SE - Sim

Afonso Florence:PT/BA - Não

Afonso Motta:PDT/RS - Não

Alberto Fraga:DEM/DF - Sim

Alessandro Molon:REDE/RJ - Sim

Alex Canziani:PTB/PR - Sim

Alex Manente:PPS/SP - Sim

Alexandre Valle:PR/RJ - Sim

Alfredo Kaefer:PSL/PR - Sim

Alice Portugal:PCdoB/BA - Não

Aliel Machado:REDE/PR - Sim

Ana Perugini:PT/SP - Não

André Abdon:PP/AP - Sim

André de Paula:PSD/PE - Sim

André Figueiredo:PDT/CE - Não

Andres Sanchez:PT/SP - Não

Angelim:PT/AC - Não

Antonio Brito:PSD/BA - Não

Antonio Bulhões:PRB/SP - Sim

Antonio Carlos Mendes Thame:PV/SP - Sim

Antonio Imbassahy:PSDB/BA - Sim

Ariosto Holanda:PDT/CE - Não

Arlindo Chinaglia:PT/SP - Não

Arolde de Oliveira:PSC/RJ - Não

Arthur Oliveira Maia:PPS/BA - Sim

Assis Carvalho:PT/PI - Não

Assis do Couto:PDT/PR - Não

Átila Lira:PSB/PI - Sim

Augusto Carvalho:SD/DF - Sim

Augusto Coutinho:SD/PE - Sim

Bacelar:PODE/BA - Sim

Bebeto:PSB/BA - Sim

Benedita da Silva:PT/RJ - Não

Benito Gama:PTB/BA - Sim

Benjamin Maranhão:SD/PB - Sim

Betinho Gomes:PSDB/PE - Sim

Beto Faro:PT/PA - Não

Bilac Pinto:PR/MG - Sim

Bohn Gass:PT/RS - Não

Bonifácio de Andrada:PSDB/MG - Sim

Brunny:PR/MG - Sim

Bruno Araújo:PSDB/PE - Sim

Cabo Daciolo:AVANTE/RJ - Sim

Cabo Sabino:PR/CE - Não

Cabuçu Borges:PMDB/AP - Sim

Caetano:PT/BA - Não

Caio Narcio:PSDB/MG - Não

Cajar Nardes:PODE/RS - Sim

Capitão Augusto:PR/SP - Sim

Carlos Andrade:PHS/RR - Não

Carlos Eduardo Cadoca:PDT/PE - Sim

Carlos Gomes:PRB/RS - Sim

Carlos Henrique Gaguim:PODE/TO - Sim

Carlos Manato:SD/ES - Sim

Carlos Melles:DEM/MG - Sim

Carlos Sampaio:PSDB/SP - Sim

Carlos Zarattini:PT/SP - Não

Carmen Zanotto:PPS/SC - Sim

Célio Silveira:PSDB/GO - Sim

Celso Pansera:PMDB/RJ - Não

Celso Russomanno:PRB/SP - Sim

César Messias:PSB/AC - Não

Cesar Souza:PSD/SC - Sim

Chico Alencar:PSOL/RJ - Sim

Chico D'Angelo:PT/RJ - Não

Christiane de Souza Yared:PR/PR - Sim

Cícero Almeida:PODE/AL - Sim

Claudio Cajado:DEM/BA - Sim

Conceição Sampaio:PP/AM - Sim

Creuza Pereira:PSB/PE - Sim

Dagoberto Nogueira:PDT/MS - Não

Daniel Almeida:PCdoB/BA - Não

Daniel Coelho:PSDB/PE - Sim

Daniel Vilela:PMDB/GO - Sim

Danilo Cabral:PSB/PE - Sim

Danilo Forte:DEM/CE - Sim

Davidson Magalhães:PCdoB/BA - Não

Décio Lima:PT/SC - Não

Dejorge Patrício:PRB/RJ - Sim

Delegado Edson Moreira:PR/MG - Sim

Delegado Waldir:PR/GO - Não

Deley:PTB/RJ - Sim

Deoclides Macedo:PDT/MA - Não

Dimas Fabiano:PP/MG - Sim

Dr. Jorge Silva:PHS/ES - Sim

Dr. Sinval Malheiros:PODE/SP - Sim

Dulce Miranda:PMDB/TO - Sim

Edmilson Rodrigues:PSOL/PA - Sim

Eduardo Barbosa:PSDB/MG - Sim

Eduardo Bolsonaro:PSC/SP - Não

Eduardo Cury:PSDB/SP - Sim

Elcione Barbalho:PMDB/PA - Não

Eliziane Gama:PPS/MA - Sim

Enio Verri:PT/PR - Não

Erika Kokay:PT/DF - Não

Eros Biondini:PROS/MG - Não

Esperidião Amin:PP/SC - Não

Evair Vieira de Melo:PV/ES - Sim

Ezequiel Teixeira:PODE/RJ - Sim

Fabio Reis:PMDB/SE - Não

Fábio Sousa:PSDB/GO - Sim

Fábio Trad:PSD/MS - Sim

Felipe Bornier:PROS/RJ - Sim

Felipe Maia:DEM/RN - Sim

Fernando Monteiro:PP/PE - Sim

Flávia Morais:PDT/GO - Não

Flaviano Melo:PMDB/AC - Sim

Flavinho:PSB/SP - Sim

Genecias Noronha:SD/CE - Sim

George Hilton:PSB/MG - Sim

Geovania de sá:PSDB/SC - Sim

Gilberto Nascimento:PSC/SP - Não

Giuseppe Vecci:PSDB/GO - Sim

Givaldo Carimbão:PHS/AL - Não

Glauber Braga:PSOL/RJ - Sim

Goulart:PSD/SP - Sim

Helder Salomão:PT/ES - Não

Henrique Fontana:PT/RS - Não

Hildo Rocha:PMDB/MA - Sim

Hiran Gonçalves:PP/RR - Sim

Hugo Leal:PSB/RJ - Sim

Indio da Costa:PSD/RJ - Sim

Irmão Lazaro:PSC/BA - Não

Ivan Valente:PSOL/SP - Sim

Izalci Lucas:PSDB/DF - Sim

Jair Bolsonaro:PSC/RJ - Não

Jandira Feghali:PCdoB/RJ - Não

Janete Capiberibe:PSB/AP - Sim

Jarbas Vasconcelos:PMDB/PE - Não

Jean Wyllys:PSOL/RJ - Sim

Jéssica Sales:PMDB/AC - Sim

Jhonatan de Jesus:PRB/RR - Sim

Jô Moraes:PCdoB/MG - Não

João Arruda:PMDB/PR - Sim

João Fernando Coutinho:PSB/PE - Sim

João Gualberto:PSDB/BA - Sim

João Paulo Kleinübing:PSD/SC - Sim

João Paulo Papa:PSDB/SP - Sim

Joaquim Passarinho:PSD/PA - Não

Jones Martins:PMDB/RS - Sim

Jorge Côrte Real:PTB/PE - Sim

Jorge Solla:PT/BA - Não

Jorge Tadeu Mudalen:DEM/SP - Sim

Jorginho Mello:PR/SC - Não

José Fogaça:PMDB/RS - Sim

José Guimarães:PT/CE - Não

José Mentor:PT/SP - Não

José Otávio Germano:PP/RS - Sim

José Priante:PMDB/PA - Sim

José Reinaldo:S.PART./MA - Sim

José Rocha:PR/BA - Sim

Júlia Marinho:PSC/PA - Não

Júlio Cesar:PSD/PI - Sim

Julio Lopes:PP/RJ - Sim

Juscelino Filho:DEM/MA - Sim

Jutahy Junior:PSDB/BA - Sim

Keiko Ota:PSB/SP - Sim

Laudivio Carvalho:SD/MG - Não

Lázaro Botelho:PP/TO - Sim
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Leo de Brito:PT/AC - Não

Leônidas Cristino:PDT/CE - Não

Leopoldo Meyer:PSB/PR - Sim

Lincoln Portela:PRB/MG - Sim

Lindomar Garçon:PRB/RO - Sim

Lobbe Neto:PSDB/SP - Sim

Luana Costa:PSB/MA - Sim

Luciano Bivar:PSL/PE - Sim

Luciano Ducci:PSB/PR - Sim

Lucio Mosquini:PMDB/RO - Sim

Lúcio Vale:PR/PA - Sim

Lucio Vieira Lima:PMDB/BA - Sim

Luis Tibé:AVANTE/MG - Sim

Luiz Carlos Hauly:PSDB/PR - Sim

Luiz Carlos Ramos:PODE/RJ - Sim

Luiz Cláudio:PR/RO - Sim

Luiz Couto:PT/PB - Não

Luiz Fernando Faria:PP/MG - Sim

Luiz Nishimori:PR/PR - Sim

Luiz Sérgio:PT/RJ - Não

Luiza Erundina:PSOL/SP - Sim

Luizianne Lins:PT/CE - Não

Magda Mofatto:PR/GO - Sim

Major Olimpio:SD/SP - Não

Mandetta:DEM/MS - Sim

Marcelo Aguiar:DEM/SP - Sim

Marcelo Álvaro Antônio:PR/MG - Não

Marcelo Castro:PMDB/PI - Sim

Marcelo Delaroli:PR/RJ - Sim

Marcelo Matos:PHS/RJ - Não

Márcio Marinho:PRB/BA - Sim

Marco Maia:PT/RS - Não

Marcon:PT/RS - Não

Marcos Abrão:PPS/GO - Sim

Marcos Montes:PSD/MG - Sim

Marcos Reategui:PSD/AP - Não

Marcus Pestana:PSDB/MG - Sim

Margarida Salomão:PT/MG - Não

Maria do Rosário:PT/RS - Não

Maria Helena:PSB/RR - Sim

Mariana Carvalho:PSDB/RO - Sim

Marinaldo Rosendo:PSB/PE - Sim

Marinha Raupp:PMDB/RO - Sim

Mauro Lopes:PMDB/MG - Sim

Mauro Pereira:PMDB/RS - Sim

Miguel Haddad:PSDB/SP - Sim

Miguel Lombardi:PR/SP - Sim

Milton Monti:PR/SP - Sim

Miro Teixeira:REDE/RJ - Não

Moisés Diniz:PCdoB/AC - Não

Nelson Marquezelli:PTB/SP - Sim

Nelson Pellegrino:PT/BA - Não

Nilto Tatto:PT/SP - Não

Orlando Silva:PCdoB/SP - Não

Osmar Serraglio:PMDB/PR - Sim

Otavio Leite:PSDB/RJ - Sim

Padre João:PT/MG - Não

Pauderney Avelino:DEM/AM - Sim

Paulão:PT/AL - Não

Paulo Abi-Ackel:PSDB/MG - Sim

Paulo Foletto:PSB/ES - Sim

Paulo Freire:PR/SP - Sim

Paulo Magalhães:PSD/BA - Sim

Pedro Fernandes:PTB/MA - Sim

Pedro Paulo:PMDB/RJ - Sim

Pedro Uczai:PT/SC - Não

Pepe Vargas:PT/RS - Não

Pollyana Gama:PPS/SP - Sim

Prof. Gedeão Amorim:PMDB/AM - Sim

Professor Victório Galli:PSC/MT - Não

Raimundo Gomes de Matos:PSDB/CE - Sim

Raquel Muniz:PSD/MG - Sim

Reginaldo Lopes:PT/MG - Não

Reinhold Stephanes:PSD/PR - Sim

Renato Andrade:PP/MG - Sim

Renato Molling:PP/RS - Sim

Renzo Braz:PP/MG - Sim

Ricardo Izar:PP/SP - Sim

Ricardo Tripoli:PSDB/SP - Sim

Roberto Alves:PRB/SP - Sim

Roberto Britto:PP/BA - Sim

Rocha:PSDB/AC - Sim

Rodrigo Garcia:DEM/SP - Sim

Rodrigo Martins:PSB/PI - Sim

Rodrigo Pacheco:PMDB/MG - Sim

Rogério Peninha Mendonça:PMDB/SC - Sim

Rômulo Gouveia:PSD/PB - Sim

Ronaldo Martins:PRB/CE - Sim

Ronaldo Nogueira:PTB/RS - Sim

Rosangela Gomes:PRB/RJ - Sim

Rubens Bueno:PPS/PR - Sim

Rubens Otoni:PT/GO - Não

Sandes Júnior:PP/GO - Sim

Saraiva Felipe:PMDB/MG - Sim

Sérgio Brito:PSD/BA - Sim

Sérgio Reis:PRB/SP - Sim

Sergio Souza:PMDB/PR - Sim

Sergio Vidigal:PDT/ES - Não

Severino Ninho:PSB/PE - Sim

Silas Freire:PODE/PI - Sim

Simão Sessim:PP/RJ - Sim

Simone Morgado:PMDB/PA - Sim

Sóstenes Cavalcante:DEM/RJ - Sim

Subtenente Gonzaga:PDT/MG - Não

Takayama:PSC/PR - Não

Tenente Lúcio:PSB/MG - Sim

Thiago Peixoto:PSD/GO - Sim

Tiririca:PR/SP - Sim

Toninho Pinheiro:PP/MG - Sim

Toninho Wandscheer:PROS/PR - Sim

Uldurico Junior:PV/BA - Sim

Valadares Filho:PSB/SE - Sim

Valdir Colatto:PMDB/SC - Sim

Valmir Assunção:PT/BA - Não

Valmir Prascidelli:PT/SP - Não

Veneziano Vital do Rêgo:PMDB/PB - Sim

Vicente Candido:PT/SP - Não

Vicentinho Júnior:PR/TO - Sim

Victor Mendes:PSD/MA - Não

Wadih Damous:PT/RJ - Não

Waldenor Pereira:PT/BA - Não

Waldir Maranhão:AVANTE/MA - Não

Walney Rocha:PEN/RJ - Sim

Walter Alves:PMDB/RN - Sim

Walter Ihoshi:PSD/SP - Sim

Weliton Prado:PROS/MG - Não

Weverton Rocha:PDT/MA - Não

Wilson Filho:PTB/PB - Sim

Xuxu Dal Molin:PSC/MT - Não

Zé Carlos:PT/MA - Não

Zé Geraldo:PT/PA - Não

Zeca Cavalcanti:PTB/PE - Sim

Zeca do PT:PT/MS - Não

Zenaide Maia:PR/RN - Não

4/6

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

127

Congresso Nacional
55ª Legislatura - 4ª Sessão Legislativa Ordinária
Sessão Conjunta nº 2 de 20/02/2018 às 15:00h

43.17: Veto Parcial nº 43, de 2017
Dispositivo: 43.17.003
- § 1º do art. 13 da Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, com a redação dada pelo art. 11 do projeto
Câmara dos Deputados
Sim Não Abst Branco Obst

Senado Federal

Quorum

Total Sim Não Abst Branco Obst

a

b

c

d

e

(a+b+c+d-e)

187

109

0

0

0

296

296

Quorum

a

b

c

d

e

(a+b+c+d-e)

-

-

-

-

-

-

Total

Resultado

-

Mantido

Câmara dos Deputados
Abel Mesquita Jr.:DEM/RR - Sim

Adail Carneiro:PP/CE - Sim

Adelmo Carneiro Leão:PT/MG - Não

Adelson Barreto:PR/SE - Sim

Afonso Florence:PT/BA - Não

Afonso Motta:PDT/RS - Não

Alberto Fraga:DEM/DF - Sim

Alessandro Molon:REDE/RJ - Sim

Alex Canziani:PTB/PR - Sim

Alex Manente:PPS/SP - Sim

Alexandre Valle:PR/RJ - Sim

Alfredo Kaefer:PSL/PR - Sim

Alice Portugal:PCdoB/BA - Não

Aliel Machado:REDE/PR - Sim

Ana Perugini:PT/SP - Não

André Abdon:PP/AP - Sim

André de Paula:PSD/PE - Sim

André Figueiredo:PDT/CE - Não

Andres Sanchez:PT/SP - Não

Angelim:PT/AC - Não

Antonio Brito:PSD/BA - Sim

Antonio Bulhões:PRB/SP - Sim

Antonio Carlos Mendes Thame:PV/SP - Sim

Antonio Imbassahy:PSDB/BA - Sim

Ariosto Holanda:PDT/CE - Não

Arlindo Chinaglia:PT/SP - Não

Arolde de Oliveira:PSC/RJ - Não

Arthur Oliveira Maia:PPS/BA - Sim

Assis Carvalho:PT/PI - Não

Assis do Couto:PDT/PR - Não

Átila Lira:PSB/PI - Sim

Augusto Carvalho:SD/DF - Sim

Augusto Coutinho:SD/PE - Sim

Bacelar:PODE/BA - Sim

Bebeto:PSB/BA - Sim

Benedita da Silva:PT/RJ - Não

Benito Gama:PTB/BA - Sim

Benjamin Maranhão:SD/PB - Sim

Betinho Gomes:PSDB/PE - Sim

Beto Faro:PT/PA - Não

Bilac Pinto:PR/MG - Sim

Bohn Gass:PT/RS - Não

Bonifácio de Andrada:PSDB/MG - Sim

Brunny:PR/MG - Sim

Bruno Araújo:PSDB/PE - Sim

Cabo Daciolo:AVANTE/RJ - Sim

Cabo Sabino:PR/CE - Não

Cabuçu Borges:PMDB/AP - Sim

Caetano:PT/BA - Não

Caio Narcio:PSDB/MG - Não

Cajar Nardes:PODE/RS - Sim

Capitão Augusto:PR/SP - Sim

Carlos Andrade:PHS/RR - Não

Carlos Eduardo Cadoca:PDT/PE - Sim

Carlos Gomes:PRB/RS - Sim

Carlos Henrique Gaguim:PODE/TO - Sim

Carlos Manato:SD/ES - Sim

Carlos Melles:DEM/MG - Sim

Carlos Sampaio:PSDB/SP - Sim

Carlos Zarattini:PT/SP - Não

Carmen Zanotto:PPS/SC - Sim

Célio Silveira:PSDB/GO - Sim

Celso Pansera:PMDB/RJ - Não

Celso Russomanno:PRB/SP - Sim

César Messias:PSB/AC - Não

Cesar Souza:PSD/SC - Não

Chico Alencar:PSOL/RJ - Sim

Chico D'Angelo:PT/RJ - Não

Christiane de Souza Yared:PR/PR - Sim

Cícero Almeida:PODE/AL - Sim

Claudio Cajado:DEM/BA - Sim

Conceição Sampaio:PP/AM - Não

Creuza Pereira:PSB/PE - Sim

Dagoberto Nogueira:PDT/MS - Não

Daniel Almeida:PCdoB/BA - Não

Daniel Coelho:PSDB/PE - Sim

Daniel Vilela:PMDB/GO - Sim

Danilo Cabral:PSB/PE - Sim

Danilo Forte:DEM/CE - Sim

Davidson Magalhães:PCdoB/BA - Não

Décio Lima:PT/SC - Não

Dejorge Patrício:PRB/RJ - Sim

Delegado Edson Moreira:PR/MG - Sim

Delegado Waldir:PR/GO - Não

Deley:PTB/RJ - Sim

Deoclides Macedo:PDT/MA - Não

Dimas Fabiano:PP/MG - Não

Dr. Jorge Silva:PHS/ES - Sim

Dr. Sinval Malheiros:PODE/SP - Sim

Dulce Miranda:PMDB/TO - Sim

Edmilson Rodrigues:PSOL/PA - Sim

Eduardo Barbosa:PSDB/MG - Sim

Eduardo Bolsonaro:PSC/SP - Não

Eduardo Cury:PSDB/SP - Sim

Elcione Barbalho:PMDB/PA - Não

Eliziane Gama:PPS/MA - Sim

Enio Verri:PT/PR - Não

Erika Kokay:PT/DF - Não

Eros Biondini:PROS/MG - Não

Esperidião Amin:PP/SC - Não

Evair Vieira de Melo:PV/ES - Sim

Ezequiel Teixeira:PODE/RJ - Sim

Fabio Reis:PMDB/SE - Não

Fábio Sousa:PSDB/GO - Sim

Fábio Trad:PSD/MS - Não

Felipe Bornier:PROS/RJ - Sim

Felipe Maia:DEM/RN - Sim

Fernando Monteiro:PP/PE - Sim

Flávia Morais:PDT/GO - Não

Flaviano Melo:PMDB/AC - Sim

Flavinho:PSB/SP - Sim

Genecias Noronha:SD/CE - Sim

George Hilton:PSB/MG - Sim

Geovania de sá:PSDB/SC - Sim

Gilberto Nascimento:PSC/SP - Não

Giuseppe Vecci:PSDB/GO - Sim

Givaldo Carimbão:PHS/AL - Não

Glauber Braga:PSOL/RJ - Sim

Goulart:PSD/SP - Não

Helder Salomão:PT/ES - Não

Henrique Fontana:PT/RS - Não

Hildo Rocha:PMDB/MA - Sim

Hiran Gonçalves:PP/RR - Sim

Hugo Leal:PSB/RJ - Sim

Indio da Costa:PSD/RJ - Não

Irmão Lazaro:PSC/BA - Não

Ivan Valente:PSOL/SP - Sim

Izalci Lucas:PSDB/DF - Sim

Jair Bolsonaro:PSC/RJ - Não

Jandira Feghali:PCdoB/RJ - Não

Janete Capiberibe:PSB/AP - Sim

Jarbas Vasconcelos:PMDB/PE - Não

Jean Wyllys:PSOL/RJ - Sim

Jéssica Sales:PMDB/AC - Sim

Jhonatan de Jesus:PRB/RR - Sim

Jô Moraes:PCdoB/MG - Não

João Arruda:PMDB/PR - Sim

João Fernando Coutinho:PSB/PE - Sim

João Gualberto:PSDB/BA - Sim

João Paulo Kleinübing:PSD/SC - Não

João Paulo Papa:PSDB/SP - Sim

Joaquim Passarinho:PSD/PA - Não

Jones Martins:PMDB/RS - Sim

Jorge Côrte Real:PTB/PE - Sim

Jorge Solla:PT/BA - Não

Jorge Tadeu Mudalen:DEM/SP - Sim

Jorginho Mello:PR/SC - Não

José Fogaça:PMDB/RS - Sim

José Guimarães:PT/CE - Não

José Mentor:PT/SP - Não

José Otávio Germano:PP/RS - Sim

José Priante:PMDB/PA - Sim

José Reinaldo:S.PART./MA - Sim

José Rocha:PR/BA - Sim

Júlia Marinho:PSC/PA - Não

Júlio Cesar:PSD/PI - Sim

Julio Lopes:PP/RJ - Sim

Juscelino Filho:DEM/MA - Sim

Jutahy Junior:PSDB/BA - Sim

Keiko Ota:PSB/SP - Sim

Laudivio Carvalho:SD/MG - Não

Lázaro Botelho:PP/TO - Sim
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Leo de Brito:PT/AC - Não

Leônidas Cristino:PDT/CE - Não

Leopoldo Meyer:PSB/PR - Sim

Lincoln Portela:PRB/MG - Sim

Lindomar Garçon:PRB/RO - Sim

Lobbe Neto:PSDB/SP - Sim

Luana Costa:PSB/MA - Sim

Luciano Bivar:PSL/PE - Sim

Luciano Ducci:PSB/PR - Sim

Lucio Mosquini:PMDB/RO - Sim

Lúcio Vale:PR/PA - Sim

Lucio Vieira Lima:PMDB/BA - Sim

Luis Tibé:AVANTE/MG - Sim

Luiz Carlos Hauly:PSDB/PR - Sim

Luiz Carlos Ramos:PODE/RJ - Sim

Luiz Cláudio:PR/RO - Sim

Luiz Couto:PT/PB - Não

Luiz Fernando Faria:PP/MG - Sim

Luiz Nishimori:PR/PR - Sim

Luiz Sérgio:PT/RJ - Não

Luiza Erundina:PSOL/SP - Sim

Luizianne Lins:PT/CE - Não

Magda Mofatto:PR/GO - Sim

Major Olimpio:SD/SP - Não

Mandetta:DEM/MS - Sim

Marcelo Aguiar:DEM/SP - Sim

Marcelo Álvaro Antônio:PR/MG - Não

Marcelo Castro:PMDB/PI - Sim

Marcelo Delaroli:PR/RJ - Sim

Marcelo Matos:PHS/RJ - Não

Márcio Marinho:PRB/BA - Sim

Marco Maia:PT/RS - Não

Marcon:PT/RS - Não

Marcos Abrão:PPS/GO - Sim

Marcos Montes:PSD/MG - Não

Marcos Reategui:PSD/AP - Não

Marcus Pestana:PSDB/MG - Sim

Margarida Salomão:PT/MG - Não

Maria do Rosário:PT/RS - Não

Maria Helena:PSB/RR - Sim

Mariana Carvalho:PSDB/RO - Sim

Marinaldo Rosendo:PSB/PE - Sim

Marinha Raupp:PMDB/RO - Sim

Mauro Lopes:PMDB/MG - Sim

Mauro Pereira:PMDB/RS - Sim

Miguel Haddad:PSDB/SP - Sim

Miguel Lombardi:PR/SP - Sim

Milton Monti:PR/SP - Sim

Miro Teixeira:REDE/RJ - Não

Moisés Diniz:PCdoB/AC - Não

Nelson Marquezelli:PTB/SP - Sim

Nelson Pellegrino:PT/BA - Não

Nilto Tatto:PT/SP - Não

Orlando Silva:PCdoB/SP - Não

Osmar Serraglio:PMDB/PR - Sim

Otavio Leite:PSDB/RJ - Sim

Padre João:PT/MG - Não

Pauderney Avelino:DEM/AM - Sim

Paulão:PT/AL - Não

Paulo Abi-Ackel:PSDB/MG - Sim

Paulo Foletto:PSB/ES - Sim

Paulo Freire:PR/SP - Sim

Paulo Magalhães:PSD/BA - Não

Pedro Fernandes:PTB/MA - Sim

Pedro Paulo:PMDB/RJ - Sim

Pedro Uczai:PT/SC - Não

Pepe Vargas:PT/RS - Não

Pollyana Gama:PPS/SP - Sim

Prof. Gedeão Amorim:PMDB/AM - Sim

Professor Victório Galli:PSC/MT - Não

Raimundo Gomes de Matos:PSDB/CE - Sim

Raquel Muniz:PSD/MG - Não

Reginaldo Lopes:PT/MG - Não

Reinhold Stephanes:PSD/PR - Sim

Renato Andrade:PP/MG - Sim

Renato Molling:PP/RS - Sim

Renzo Braz:PP/MG - Sim

Ricardo Izar:PP/SP - Sim

Ricardo Tripoli:PSDB/SP - Sim

Roberto Alves:PRB/SP - Sim

Roberto Britto:PP/BA - Sim

Rocha:PSDB/AC - Sim

Rodrigo Garcia:DEM/SP - Sim

Rodrigo Martins:PSB/PI - Sim

Rodrigo Pacheco:PMDB/MG - Sim

Rogério Peninha Mendonça:PMDB/SC - Sim

Rômulo Gouveia:PSD/PB - Não

Ronaldo Martins:PRB/CE - Sim

Ronaldo Nogueira:PTB/RS - Sim

Rosangela Gomes:PRB/RJ - Sim

Rubens Bueno:PPS/PR - Sim

Rubens Otoni:PT/GO - Não

Sandes Júnior:PP/GO - Sim

Saraiva Felipe:PMDB/MG - Sim

Sérgio Brito:PSD/BA - Não

Sérgio Reis:PRB/SP - Sim

Sergio Souza:PMDB/PR - Sim

Sergio Vidigal:PDT/ES - Não

Severino Ninho:PSB/PE - Sim

Silas Freire:PODE/PI - Sim

Simão Sessim:PP/RJ - Sim

Simone Morgado:PMDB/PA - Sim

Sóstenes Cavalcante:DEM/RJ - Sim

Subtenente Gonzaga:PDT/MG - Não

Takayama:PSC/PR - Não

Tenente Lúcio:PSB/MG - Sim

Thiago Peixoto:PSD/GO - Não

Tiririca:PR/SP - Sim

Toninho Pinheiro:PP/MG - Sim

Toninho Wandscheer:PROS/PR - Sim

Uldurico Junior:PV/BA - Sim

Valadares Filho:PSB/SE - Sim

Valdir Colatto:PMDB/SC - Sim

Valmir Assunção:PT/BA - Não

Valmir Prascidelli:PT/SP - Não

Veneziano Vital do Rêgo:PMDB/PB - Sim

Vicente Candido:PT/SP - Não

Vicentinho Júnior:PR/TO - Sim

Victor Mendes:PSD/MA - Sim

Wadih Damous:PT/RJ - Não

Waldenor Pereira:PT/BA - Não

Waldir Maranhão:AVANTE/MA - Não

Walney Rocha:PEN/RJ - Sim

Walter Alves:PMDB/RN - Sim

Walter Ihoshi:PSD/SP - Não

Weliton Prado:PROS/MG - Não

Weverton Rocha:PDT/MA - Não

Wilson Filho:PTB/PB - Sim

Xuxu Dal Molin:PSC/MT - Não

Zé Carlos:PT/MA - Não

Zé Geraldo:PT/PA - Não

Zeca Cavalcanti:PTB/PE - Sim

Zeca do PT:PT/MS - Não

Zenaide Maia:PR/RN - Não
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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização

Emendas
ao
Projeto de Lei n°
001, de 2018-CN
Ementa: Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor dos Ministérios da
Educação, da Saúde e do Desenvolvimento
Social , crédito especial no valor de R$
2.000.000.000,00, para os fins que especifica.
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Índice de Emendas
Projeto de Lei N° 001/2018- CN
Emendas

Quantidade

Total por
Parlamentar

ANGELA PORTELA

00042 a 00044

3

3

BOHN GASS

00001 a 00010

10

10

CARMEN ZANOITO

00045 a 00054

10

10

DANILO FORTE

00066 a 00068

3

3

EVANDRO GUSSI

00055 a 00064

10

10

HIRAN GONÇALVES

00039 a 00041

3

3

JOSÉ AIRTON CIRILO

00011 a 00018

8

8

LUCIANO DUCCI

00029 a 00038

10

10

NELSON MEURER

00065

1

1

RICARDO IZAR

00019 a 00028

10

10

Parlamentar

Total de Emendas:

68
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS. ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LE I D E C R ÉD

Emenda - 00001

PROPOSIÇÃO: PLN

PLN 00112018

01/2018

Texto da emenda
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A presente emenda cancela o cance lamento do A nexo 11 re lat ivo à func io na l programát ica 12
363 2080 20 RG 7 180 - Ex pansão e Reestrutu ração de Instituições Federais de Ed ucação
Profiss io nal e Tecno lógica- Equipamentos e materia l permanente - no Estad o do Rio Grande
do Sul. no valo r de R$ 2.899.669.00.
Os Institutos Federais de Ed ucação Profissio na l e Tecno lógica são im portantes porq ue atuam na
q ua lificação técnica e profissio nalizante da população. pro movendo a educação profi ssional.
c ientífica. tecno lógica e púb lica. Também estimula a promoção do desenvo lvime nto regional de
forma sustentável.
Assim. para manter o equilíbrio. o/a Relator/a deverá reduzir da suplementação do Anexo I ou
encontra r o utra fo nt e de cance lamento q ue não seja aq ue la menc io nada ac ima.
Neste aspecto. pede-se que se proceda a todos os ajustes necessários ao PLN e seus Anexos para
que a eme nda seja viabilizada.

Código- N o m e do pa r lame ntar - Part ido - UF
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Observação: Preencher todos os campos. inclusive número da proposição e código do auto r. Só serão aceitos
form ulários autemicados e assinados pelo autor.
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IPROPOSIÇÃO:

Emenda - 00002
PLN 001 /2018

PLN

01/2018

Te\ to da t:menda

Cancele-se o cancelamento do Anexo 11 conforme segue:
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Justificativa
A presente emenda cancela o cancc lamt.:nto do Anexo 11 rt!lati\O à fun ciona l
programática IO 302 2015 62 17 5027, Atenção à aúde nos crviços Ambulatoriais e
Hospitalares do linistério da aúde - o município de Porto Alegre - R . no valor de
R$ 5.900.000,00.
O I lo pital Nossa en hora da Conceição .A I! o maior hospital gaúcho que presta
milhares de atendimentos públicos à população. E o maL importante. cs~e
atendimentos são I 00% U .

O Grupo I lospitalar Conceição (GI IC) é responsável pela intemação anual de_
aprox imadamente, 55 mi l pessoas. Tem mais de 1.500 leitos e uma equipe de mai de
9.500 profissionai s. Atende cerca de 1.4 milhão de consultas c efetua mais de 33 mil
cirurgias anua i. .
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É de indi scutível importância para a população. motivo pelo qual não pode sofrer
redução de sua dotação orçamentária.
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Obsenação ; Preencher todos os ca mpos. inclusi'c número da proposição e código do autor. 6 scrJo aceito
formu lários autenticado~ e assinados pelo autor.
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Sa lienta-se que o atual Governo não cortou recursos. por exemplo. de public idade
instituci onal, mas quer cortar de um Hospital que presta atendimento público à
po pulação.
Assim. para manter o equi líbrio. o/a Relator/a deverá reduLir da suplementação do
Anexo I o u encontrar o utra fo nte de cancelamento que não seja aquela mencionada
actma.
Neste aspecto. pede-se que se proceda a todos os ajustes necessários ao PLN c seus
Anexos para que a emenda seja viabilizada.

Código- ome do parlamentar- Partido- UF
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Observação: Pree ncher todos os campos, incl usi' e número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários au tenticados e assinados
o autor.
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Emenda • 00003

PROPOSIÇÃO: PLN

PLN 001 /2018

01 /2018

Tex to da emenda
Cancele-se o cancelamento do A nexo li conform e segue:
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Justificati va
A presente emenda cancela o cancelamento do A nexo 11 relativo às funcionais programáticas 08
306 2069 2798 000 1 - Aqu isição c Distri buição c A limentos da Agricultura Fam iliar para
Promoção da egurança Al imentar e utricional - acionai. no valor de R$ 2 10.000.000.00 e
08 511 2069 8948 0001- Apoio a Tecno logias ociais de Acesso à Água para consumo humano
e produção de al imentos na zona rural - nacional. no valor de R$ :WO.OOO,OO, o que totali/a o
rnomante de R$ 1 10.200.000.00.

__

=
O Programa de Aqui:.ição e Distribuição de A limentos da Agricultura Familiar c para Promoção
da egurança A li mentar c Nutricional possibilita o fortaleci mento da agricultura fam iliar
garantindo renda para as fam íli as. além de contrib uir para a consti tuição de estoques publicas de
alimento. É um programa que colabora com o enfrentamento da fome c da pobreza e. ao mesmo
tempo. fortalece a agricultura famil iar. Para isso. o programa util i za mecan ismos de
comercialização que fàvorccem a aquisição direta de produtos de agricultores làm iliar es ou de
suas organ izações. l!stimu lando o proccs os de agregação de valor à produção. Ou seja. pela
!.ua importânc ia o programa não pode sofrer uma redução de 2 1O mil hões, porque esses recurso.
são mais do que nece ários para a agricul tura fam iliar c para a formação de estoques.
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Salienta-se que o atual Governo não cortou recur'iO!.. por e~emp lo. de publicidade in'itituc ional.
dl! diárias e ' iagens. mas quer cortar recLwos do PAA. o qual contribui para a formação de
renda de int'uncras fa mílias c quer cortar rcc ur o. para o acesso à água para consumo humano e
Observação: Preencher todos os campos. inclusi \ C numero da proposição e código do autor. ó serão aceitos
formu lários autenticados e assinados pelo autor.
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produção de alimento::. na zona rural. que é a
alimentos da população bra~ileira .

rc~ponsável

pela maior parte da produção de

Para manter o equilíbrio. o/a Relator/a de' ení redulir da supkrnentação do Anc:--o I ou
encontrar outra rontc de cancelamento qut: não ~cja m aquelas mencionada!> acima.
este aspecto. pede-se que se proceda a todos os ~i ustes necessários ao PL
que a emenda seja viabilizada.

e seus A ne:--os para

Código- Nome do parlamentar - Partido- UF
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Observação: Preencher todos os campos. inclusive num ero da pro pos ição e cód igo do autor. Só serão aceito!>
formuhirio!> autenticados c assinados
autor.
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Emenda - 00004

E~IENOA AO PROJETO OE L EI DE C RÉD

PLN 001/2018

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

Texto da emenda
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Observação: Preencher todo os campos. inc lusive nú mero da proposição e côdigo do autor. ô serão acei10s
form ulários autent icados e assi nados pelo autor.
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Justifica ti va
A presente emenda cancela o cancelamento do Anc!-.o li relati\ o ao Mini tério dos Direitos
llumanos. nas funcionais programáticas:
- 14 4:22 2034 21011 0001 romento a Ações Afim1a tivas e Outra::. Iniciativas para o
Enfrentamento ao Racis mo e a Promoção da Igualdade Racial - nacional: Va lor R$ 200 .000
- 14 423 2062 21OM 000 I Promoção. Defesa e Proteção dos Direito<; da Criança e do
Adolescente- Naciona l: Valor R$ 100.000
- 14 242 2063 21 ON 0001- Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência Nacional: Valor R$ 200.000
- 1-l 242 2064 215J 000 I - De fe a dos Direitos li uma nos- Nacional: Valor: R$ I 00.000
- 1-l 2-+2 2064 218Q 000 I - Promoção e Defesa dos Direitos da Pes oa Idosa - nacional - R$
200.000
Total Geral : R$ 800.000,00
Também cancela o cancelamento do Ane:-.o 11 relativo ao Fundo acionai do Idoso. no
Ministério dos Direitos llumanos, na funcional programática 1-J. 422 2064 218Q 00 I Promoção
e Defe a dos Direitos da Pessoa Idosa- nacional: Valor R$ I 00.000,00.
O Ministério dos Direitos Humanos possui um dos menores orçamentos. Retirar recur::.os do
enf'rentamcnto ao racismo. da promoção. defc::.a e proteção dos direi tos da criança e adolescente
e da pessoa com deficiência. bem como das pessoas idosas é inace itáve l. São áreas muito
vu lneráveis.
I lá inúmeros casos de racismo em manchetes de jornais. I lá violações diária!) dos direitos da
criança c adolescente. assim como há casos cotidianos de violência contra idosos, sem contar os
inúmeros percalços enfrentados pelas pessoas com deficiência. Já houve um desmantelamento
da políticas públicas e agora c sa redução de dotação orçamentária vem fragilizar ainda mais
áreas que são sensíveis socialmente e preci ~am de apoio e recursos.
Para manter o equilíbrio. o/a Relator/a deverá reduzir da suplementação do Anexo I ou
encontrar outra fonte de cancelamento que não sejam aquelas mencionadas acima.
Neste aspecto. pede-se que se proceda a tod os os aj ustes necessários ao PLN e seus Anc.\ os para
que a emenda eja viabilizada.

Data:

I

I

= o,._
=

=="'
= ,__

Assinatura

- - .,.,

-- "'
=

"'

Ob crvação: Preencher todos os campos. 111clusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados c assinados
autor.
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PROPOSIÇÃO:

PLN 001 /2018

PLN

Texto da emenda
Cancele-se o cancelamento do Anexo li conforme cgue:
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Ju tificativa
A presente emenda cancela o cancelamento do Anexo 11 relativo à funcional programauca 12
368 2080 OE53 000 I Aquisição de Veículos para o Transpone Escolar da Educação Básica Caminho da Escola- Nacional- valor R$ 6.000.000.00.

O programa Caminho da Escola possibilita a aquisição de veículos com padroni7ação. tais como
ônibus, bicicletas e embarcações. que ão destinados ao transporte escolar de alunos do ensino
básico que estudam em escolas públicas. O programa também tem modelos com acessibilidade.
destinado ao atendimento de estudantes com deficiências.

É um programa que atende prioritariamente as áreas rurais. Vários municípios manife taram a
neceso;;idade de renovar sua frota e adquirir esse tipo de veiculo. Inclusive, deve-se salientar que
alunos da área rural muitas vezes residem distantes das escolas. necessitando de transporte. Por
tais motivos, entende-se que essa redução orçamentária é prejudicial, motivo pelo qual a
presente emenda cancela essa parte do Anexo 11. conforme acima descrito.
Para manter o equilíbrio, o/a Relator/a deverá reduzir da suplemen tação do Ane:>..o I ou
encontrar outra fonte de cancelamento que não seja aquela mencionada acima. Neste aspecto.
pede-se que se proceda a todos os ajustes necessários ao PLN e seus Anexos para que a emenda
eja viabili7ada.

= ·
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- - .,
=

=

o
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-- ...

Código - Nome do parlamentar - Partido - UF
2862- Oep. BOHN GASS PTIRS

N

- - co

Data:

I

I

===o
'"'

=

= ·

Assinatura
Observação: Preencher todos os campos. inclusi' e número da proposição e código do autor. ó serJo aceito:.
formulários autenticados e assinados pelo auto r.
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E.:\1ENDA AO PROJ ETO DE LE I DE C RÉI

PLN 001 /2018

IPROPOSIÇÃO:

PLN

1)

01 /2018

Texto da emenda
Cancele-se o cancelamento do Anexo 11 conforme segue:
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Jus ti fi cativa
A presente emenda cancela o cancelamento do Anexo 11 relativo à funcional programática li
333 '2071 20ZI 000 I Qualificação Social e Profissional dos Trabalhadores- acionai, no valor
de R$ I 0.000.000,00.

A qualificação social e profissional dos trabalhadores visa justamente contribuir para que as
pessoas tenham possibilidade de obter urn emprego. ou. aquelas empregadas. que consigam
melhorar sua posição. É através da qualificação que as pessoas buscam oportunidades de
trabalho e renda, inclusão ocial e redução da pobreza. ou seja. é um programa que não pode
sofrer reduções orçamentárias. principalmente no atual momento. em que índices de
desemprego são altíssimos.
Para manter o equi líbrio, o/a Relator/a deverá reduzir da suplemenlação do Ane:-.o I ou
encontrar out ra lonte de cancelamento que não seja aquela mencionada acima.
Neste aspecto. pede-se que se proceda a todos os ajustes necessários ao PLN e seus Anexos para
que a emenda seja viabi lizada.

.---------------------------------------------------------------------------,
ome do parlamentar - Partido - UF
2862- Dep. BOHN GAS PTIRS

Códil!o -

= ·
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Data:
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Assinatura

=
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Observação: Preencher todos os campos. inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinados pelo autor.
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Emenda • 00007
PLN 001 /20 18

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

Texro da e me nda

Cancele-se o cance lamento do Anexo JJ conforme segue :
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Jus tificati va

A presente em enda cance la o cancela me nto do A nexo I I relativo à funciona l
programática IO 5 12
2068 I OG D 000 I - Implantação. A mp liação e Me lho ria de i!,tem as Públicos de
A basteci mento de Água em Muni cípios com população até 50.000 habita ntes. excl u ive
em reg1ocs metropo lita nas (RM ) o u Regiões lmcgradas de Desenvolvime nto - -"'
Econôm ico (R ID E)- ac iona i. no va lo r de R$ 34 .300.000.00.
= ...

= o

Essa ação poss ibilita o desenvo lvimento de proje tos e obras que visem gara ntir o
abastec imento público de água potável (captações. adutoras. rc. e rvatóri o . estações
e levatórias, e tações de tratamento. redes de di stribui ção. li gaçõc do mic ilia res. poços
tubulares. entre out ra intervenções) c é destinada a municíp ios.
O ra. é urna contradição do governo cortar 34 milhões dessa ação. que é j ustam ente
ao!> município:.. Por este m oti\ o. apre entarnos e. sa emenda que cancela o
cance la me nto do A nexo I I.
dc~ linada
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Observação; Preencher todos O!> campos. incl uSÍ\C número da proposição e código do autor. Só serão acei10s
rorm ul ário.t. autenticados e ass inados pelo autor.
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Para manter o equilíbrio. o/a Relator/a deverá reduzir da s uplementação do Anexo I ou
encontrar outra fonte de cancelamento que não seja aquela mencionada acima.
Neste aspecto. pede-se que se proceda a todos os ajustes necessários ao PLN c seus
Anexos para que a emenda seja viabili/ada.

Código- Nome do parlamentar - Partido- UF
2862 - Dcp. BOI I GASS PTIRS
Data:

I

I

Assinatura
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Observação: Preencher todo o campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinados
autor.
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EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CR ÉDI

PROPOSIÇÃO: PLN

(Espaço reservado para etiqueta)

01/2018
Texto da emenda
Cancele-se o cancelamento do Anexo ff confonne segue:
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Justificativa
A presente emenda cancela o cancelamento do Anexo 11 relativo à funcional programática 14
422 2085 20R9 0001 -Prevenção de Uso e/ou Abuso de Drogas- Naciona l, no valor de R$
19 .965.450,00.
A prevenção de uso e/ou abuso de drogas é mais do que necessária. São comuns os relatos de
pessoas que agridem outras e até mesmo cometem crimes, delitos e infrações de todas as
naturezas por causa da dependência de drogas e entorpecentes ilícitos. O uso de drogas é algo
que perpassa todas as classes sociais e se espalha pelas mais diversas faixas etárias. Por tal
motivo_ essa redução orçamentária não pode prosperar.
Para manter o equilíbrio, o/a Relator/a deverá reduzir da s uplementação do Anexo I ou
encontrar outra fonte de cancelamento que não seja aquela mencionada acima. Neste as pecto.
pede-se que se proceda a todos os ajustes necessários ao PLN e se us Anexos para que a emenda
seja viabilizada .

= .,.

.------------------------------------------------------------------------------.
====·
Código- Nome do parlamentar- Partido- UF
2862 - Dep. BOHN GASS PT/RS
====o
===="'. .
====
Data: - -I - -I - -
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Assinatura
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Observação: Preencher todos os campos. inclusive número da proposição e código do autor. Só serão ace itos
formulários autenticados e assinados pelo autor.
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PROPOSIÇÃO: PLN
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Texto da emenda

Cancele- c o cancelamento do Anexo 11 conforme segue :
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Justificati\a
A presente emenda cancela o cancelamento do Anexo 11 relativo à funcional
programática li 334 207 f 21 SF 000 I Fomento e Forta lecimento da Economia olidária
acionai. no valor de R$ 500.000.00.
O programa de fomelllo e fonaleciment o da l:.conomia Solidária possibilita que
empreendimentos de economia ·ofidária tenha as essoramento técnico e pos. am. por
trabalhar projetos para incubação de empreendimentos econômicos solidários com a
estruturação dos processos de produção. comercial ização c consumo sustentáveis c
so lidários e ua organização em redes de cooperação.

= o·
=
-- ....

O programa também atua na formalização desses empreendimentos econômicos, que.
muitas vezes. são infonnais e encontram-se à margem da sociedade. É um programa que
atende a pessoas que e dedicam à economia solidária. bu cando a inclu ão da pes oas
c uma atuação de forma equilibrada, estimu lando a participação e o cooperativismo. - - .,
Dessa fo rma. compreende-se que es a área não pode ser objeto de corte de dotação.
= oao
motivo pe lo qual estamos aprescnlando essa emenda.

==Q)
==Q)
= o()

- - co

Para manter o equilíbrio, o/a Relator/a deverá redu7ir da sup lementação do Anexo I ou ::=:::: ..
= ...

encontrar outra fonte de cancelamento que não seja aquela mencio nada acima.

=

-

Observação: Preencher todos os campos. inclusive número da propo ição e código do autor. ó serão aceitos
formu lários aute nticados e a sinados pelo a11tor.
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Neste aspecto. pede-se que se proceda a todos os aj ustes necessários ao PLN c seus
Anexos para q ue a emenda seja viabil izada.

Cód igo- Nome do parlamentar - Partido - UF
2862- Dep. BOHN GASS PTIRS

,.

Data:
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Assinatura
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Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formu lários autenticados e assinados lo autor.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

146

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMEI\'T'"'c
FISCALIZAÇÃO

D I.IQI
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Emenda - 0001 O
El\IENUA A O PROJ ETO DE LEI DE C RÉDr

PLN 001/2018

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

Texto da emenda
Cancele-se o cancelamento do Anexo li conforme segue:
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Justificativa

A presente emenda cancela o cance lamento do Anexo IJ relativo à funcional
programática IO 5 I I
2068 7656 000 I - Implantação. Ampl iação ou Melhoria de Ações e • erviços
Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidade Rurais (localidades de
pequeno porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombo ) acionai, no valor de R$ 2.000.000.00.

= .....·
-__ _,

E sa ação é voltada para quilombos, assentamentos, populações ribeirinhas e reservas
extrativista . Busca a resolução de problemas de saneamento. prioritariamente o = "'
abastec imen to público de água, o esgotamento ~anitário e as melhorias sanitárias - -.,
domic iliares e/ou coleti vas de pequeno porte. vi ando à prevenção e ao controle de = "'
doenças e agravos. Muitas pequenas comunidades rurais sofrem por fa lta de saneamento - -.,.
= o
básico.
= "'

==="'

- - oo

f. uma ação extremamente necessária. principalmente, porque o público a ser atendido é
o que mais precisa de atenção das políticas públicas. Por esse motivo. somos contrários
à redução de valores. o que justifica a presente emenda para cancelar o cance lamento do
Anexo 11.

-- "'

= '"'
=
·

Ob ervação: Preencher lodos os campos. inclusive número da proposição c código do autor. Só serão aceito:.
formularias autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

E"JENDA

PECL\L

Para manter o equilíbrio. o/a Relator/a deverá reduzir da sup lementação do Anexo I ou
encontrar outra fonte de cancelamento que não seja aquela men cio nada ac ima.
Neste aspecto, pede-se que e proceda a todos os ajustes necessários ao PLN c seus
Anexos para que a emenda seja v iabi lizada.

Código- Nome do parlamentar- Partido- Uf
2862BOH GASS PT/RS
Data:

I

I

Assinatura

=
..
-.....

= '()

-- .....

===.,.

= "'.....
--

= o
=

""00

===o

=
=
Observação: Preencher todos o~ campos. inclusive número da proposição e cód igo do autor. Só serão
formulãrios autenticados e assinado~
o autor.

'"'..

a ce ito~
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Emenda - 0001 1
PLN 001 /2018

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENl
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO OE LEI OE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

EMENDA N°

PROPOSIÇÃO: PLN

(Espaço reservado para etiqueta)

01/2018
Texto da emenda

Incluir
Órgão :36000- MTNISTÉRJO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 -FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Programa: Apoio á manutenção de Unidade de Saúde- No Município de Pacoti -CE
Funcional programática : I 0.122.20 15.4525.XXXX
GND3~

MODALIDADE :41;
Valor: R$ 1.000.000.00 (hum milhão de reais)

1usti fi cativa
I\ presente emenda visa atender o município de Pacoti do Estado do Ceará, para
manutenção de unidade básica ou especializada, públicas ou privadas, que integrem o
SUS para:
a) Auxílio na realização de despesas correntes e na aquisição de material de consumo e
médico- hospitalar necessário ao desenvolvimento das atividades;
b) Reforço das dotações repassadas a título de piso de atenção básica e de
procedimentos de média e alta complexidade. constituindo tais valores acréscimos
aos tetos transferidos pela União para o comprimento de metas estabelecidas.

..

-

"'

ta: _ _/ _ _/ _ _ =

...

.---------------------------------~~7?~--r-~-------------------.

101 - Deputado José
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==-."'.
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~

...

==O()
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Observação: Preencher todos os campos. nclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SI

Emenda . 00012
PLN 001/2018

PROPOSIÇÃO: PLN
01 /2018
Texto da emenda

Incluir
Órgão :36000- MINISTÉRJO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 -FUNDO NACfONAL DE SAÚDE
Programa : Apoio á manutenção de Unidade de Saúde- No Município de Salitre -CE
Funcional programática : 10.1 22.20 15.4525.XXXX
GND3;
MODALIDADE :41;
Valor: R$ 1.000.000,00 (1 milhão de reais)

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de Salitre do Estado do Ceará, para
manutenção de unidade básica ou especializada, públicas ou privadas. que integrem o
SUS para:
a) Auxílio na realização de despesas correntes e na aquisição de material de consum e
médico- hospitalar necessário ao desenvolvimento das atividades:
b) Reforço das dotações repassadas a título de piso de atenção básica e de
procedimentos de média e alta complexidade, constituindo tais valores acréscimos
aos tetos transferidos pela União para o comprimento de metas estabelecidas.

L __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~L-~L_~~~~~~~------------------------~

=

o

-

o-

==== ~

Data: - - -I - - I --

/
Observação: Preencher todos s campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
form ulários autenticados e assinados pelo autor.
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FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDIT•

Emenda - 00013
PLN 001/2018

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018
Texto da emenda

Incluir
Órgão :36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE : 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Programa : Apoio á manutenção de Unidade de Saúde- No Município de lbaretama CE
Funcional programática: 10.1 22.2015.4525.XXXX
GND 3;
MODALIDADE :41 ;
Valor: R$ 1.000.000,00 (I milhão de reais)

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de Ibaretama do Estado do Ceará, para
manutenção de unidade básica ou especializada, públicas ou privadas, que integrem o
SUS para:
a) Auxílio na realização de despesas correntes e na aquisição de material de consum e
médico- hospitalar necessário ao desenvolvimento das atividades;
b) Reforço das dotações repassadas a título de piso de atenção básica e de
procedimentos de média e alta complexidade, constituindo tais valores acréscimos
aos tetos transferidos pela União para o comprimento de metas estabelecidas.

=~

.---------------------------~~~+---~~~+--------------------. --- ~
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~------------------~H---~~~~~-+r---7+--------------------~ --- ~
--- ~

Data: - -I- -I- -

Observação: Preencher todos os ca os, inclusive n mero da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autemicados e assinad pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDTT""' ~ 11 DI ~<Mt'NTAR I< FI\PF.tiAI.

PROPOSIÇÃO: PLN
01 /2018

Emenda · 00014
PLN 001/2018

Texto da emenda
Incluir
Órgão :36000- MINISTÉRJO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 -FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Programa: Apoio á manutenção de Unidade de Saúde- No Município de Fortaleza-C E
Funcional programática: 10.122.20 15.4525.XXXX
GND3:
MODALIDADE :41 ;
Valor: R$ 2.000.000,00 (2 milhões de reais)

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de Fortaleza do Estado do Ceará, para
manutenção de unidade básica ou especializada, públicas ou privadas, que integrem o
SUS para:
a) Auxílio na realização de despesas correntes e na aquisição de material de consum e
médico- hospitalar necessário ao desenvolvimento das atividades;
b) Reforço das dotações repassadas a título de piso de atenção básica e de
procedimentos de média e alta complexidade. constituindo tais valores acréscimos
aos tetos transferidos pela União para o comprimento de metas estabelecidas.

= ·
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Observação: Preencher todos os cary os. inclusive nú e o da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinadoo pelo autor.
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FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEJ DE CRÉDJTO

IPROPOSIÇÃO: PLN

Emenda· 00015

01/2018

PLN 001/2018

Texto da emenda
Incluir
Órgão :36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Programa : Apoio á manutenção de Unidade de Saúde- No Município de Aracati -CE
Funcional programática : l0.122.2015.4525.XXXX
GND3;
MODALlDAD E :41;
Valor: R$ 2.000.000,00 (2 milhões de reais)

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de Aracati do Estado do Ceará, para
manutenção de unidade básica ou especializada. públicas ou privadas, que integrem o
SUS para:
a) Auxílio na realização de despesas correntes e na aquisição de material de consum e
médico- hospitalar necessário ao desenvolvimento das atividades;
b) Reforço das dotações repassadas a titulo de piso de atenção básica e de
procedimentos de média e alta complexidade, constituindo tais valores acréscimos
aos tetos transferidos pela União para o compri mento de metas estabelecidas.
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Observação: Preencher todos os ca 1pos, inclusive n m o da proposição e código do auLor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PRO.JETO DE LEI DE CRÉDITO

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

Emenda - 00016
PLN 001/2018

Texto da emenda
Incluir
Órgão :36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UN IDADE: 3690 I - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Programa: Apoio á manutenção de Unidade de Saúde- No Município de Icapuí -CE
Funcional programática : 10.122.20 l5.4525.XXXX
GND 3 ~
MODALIDADE :41 ~
Valor: R$ 1.000.000.00 ( l milhão de reais)

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de Icapuí do Estado do Ceará. para
manutenção de unidade básica ou especiali zada, públicas ou privadas, que integrem o
SUS para:
a) Auxílio na realização de despesas correntes e na aquisição de material de consume
médico- hospitalar necessário ao desenvolvimento das atividades;
b) Reforço das dotações repassadas a título de piso de atenção básica e de
procedimentos de média e alta complexidade. constituindo tais valores acréscimos
aos tetos transferidos pela União para o comprimento de metas estabelecidas.

,-----------------------------~~~~~~----7------------------, - - - c
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Observação: Preencher todos os cam os. inclusive nún ro a propos ição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinado pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDI- -

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

Emenda - 00017
PLN 001/201 8

Texto da emenda
Incluir
Órgão :36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Programa: Apoio á manutenção de Unidade de Saúde - No Município de PindoretamaCE
Funcional programática: I 0.122.2015.4525.XXXX
GND 3;
MODALIDADE :41;
Valor: R$ 1.000.000,00 ( 1 milhão de reais)

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de Pindoretama do Estado do Ceará, para
manutenção de unidade básica ou especializada, públicas ou privadas, que integrem o
SUS para:
a) Auxílio na realização de despesas correntes e na aquisição de material de consum e
médico- hospitalar necessário ao desenvolvimento das atividades;
b) Reforço das dotações repassadas a título de piso de atenção básica e de
procedimentos de média e alta complexidade. constituindo tais valores acréscimos
aos tetos transferidos pela União para o comprimento de metas estabelecidas.
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Observação: Preencher todos os campo . inclusive número da proposição e código do autor. Só serão ace itos
fom1ulários autenticados e assinados p o autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO OE LEI DE CRÉDITO SU PLEMENTAR F F~Prru t

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

Emenda - 00018
PLN 001/2018

Texto da emenda
Incluir
Órgão :36000- MINfSTÉRJO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 -FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Programa: Apoio á manutenção de Unidade de Saúde - No Município de Quixelô -CE
Funcional programática: 10.122.2015.4525.XXXX
GNDJ;
MODALlDADE :41;
Valor: R$ 1.000.000,00 (1 milhão de reais)

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de Quixelô do Estado do Ceará, para

manutenção de unidade básica ou especializada. públicas ou privadas, que integrem o
SUS para:
a) Auxílio na realização de despesas correntes e na aquisição de material de consumo e
médico- hospitalar necessário ao desenvolvimento das atividades;
b) Reforço das dotações repassadas a título de piso de atenção básica e de
procedimentos de média e alta complexidade, constituindo tais valores acréscimos
aos tetos transferidos pela União para o comprimento de metas estabelecidas.

===N
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-- ~

Data: _ __.:/_ __.:/_ _
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e número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE C RÉDITOS

I PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00019

001 /2018

PLN 001 /2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ORGÀO. 36000- MINISTÉR10 DA SAÚDE
L~lDADE: 36901- Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - NO
MUN ICÍPIO DE AGUAS DE LINDOIA- SP
Funcional Programática: 10.122.2015.4525.XXXX
GND:3
\1odalidade: 41
Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

CA:\CELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO. 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
CNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de 29112120 17) Nacional
Funcional Programática: I 0.845.0903.00QR.OOO I
GND:3
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 400.000,00 ( uatrocentos mil reais

I

Justificativa

A prese11te emenda visa atender o município de AGUAS DE LINDÓIA - SP, para
manutenção tle unidades de saúde básica ou especializada.

CÓDIGO :

- Dep utado Federal RICARDO IZAR - PARTIDO: PP - UF: SP
Data:

I

I
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Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI D E C RÉDITO SUPLEM ENTAR E ESPECIAL

IPROPOSIÇÃO:
PLN
001/2018

Emenda - 00020
PLN 001 /2018

SUPLEME NTAR NO AN EXO 1
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
l'NTDADC. 36901 -Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - NO
MU'\JIC IPIO DE SÃO PEDRO- SP
Funciona! Programática: I 0.122.20 15.4525.XXXX
GND:3
Modalidade: 41
Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

CANCELAMENTO NO ANEXO

r

ÓRGÃO 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 3690 l -Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Med ida Provisória n° 815, de 29112120 17) Nacional
Funcional Programática: 10.845.0903.00QR.OOOI
G"'iD J
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 400.000.00 uatrocen tos mil reais)

Justificativa
I A presente emenda visa atender o município de SA-0 PEDRO - SP, para manutenção de

' unidades de saúde básica ou especia/izadtL

CÓDIGO:

- Deputado Federal RICARDO IZAR - PARTIDO: PP - UF: SP
Data:
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Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

I PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00021

001 /2018

PLN 001/2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - NO
:vtUNICÍPIO DE CHARQUEADA - SP
Funcional Programática: I 0.122.201 5.4525.XXXX
GND:3
\:iodalid.1de: 41
Valor: Rl, 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901- Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de 29112/20 17) Nacional
Funcional Programática: t 0.845.0903.00QR.OOO I
GND:3
Modal idade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 400.000.00 ( uatrocentos mil reais

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de CHARQUEADA - SP, para manutenção de
unidades de saúde bâsica ou especializado.

CÓDIGO:

- Deputado Federal RICARDO IZAR - PARTIDO: PP- UF: SP
Data: - - ·I_
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Observação: Preencher todos o~ campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autent icados e assinados pelo autor.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

159

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

IPROPOSIÇÃO:
PLN
001/2018

Emenda - 00022
PLN 001/2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRJO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - NO
MUNICIPIO DE CAPIV ARI- SP
Funcional Programática: I 0.122.201 5.4525.XXXX
GND: 3
Modahdade :41
Valor: R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reai s)

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRJO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 -Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de 29112/20 I 7) Nacional
Funcional Programática: I 0.845.0903.00QR.OOO I
GND· 3
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 400.000,00 ( uatrocentos mil reais)

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de CAPWARJ - SP, para manutenção de
unidades de saúde básica ou especializada.

CÓDIGO:

- Deputado Federal RICARDO IZAR - PARTIDO: PP- UF: SP
Data: _ _/ _ _/_ _
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Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECI AL

I001/2018
PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00023
PLN 001/2018

S UPLEMENTAR NO ANEXO I
ORGÃO· 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - NO
MUNICÍPIO DE LINDÓIA - SP
funcional Programática: 10.122.2015.4525 .XXXX
C.~D : 3
Modahdade:41
Valor: RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

CANCELAMENTO NO ANEXO I

I

ORGÃO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio iinancei ro pela União aos entes federati vos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de 2911 2/201 7) Nacional
Funcional Programática: 10.845.0903.00QR.0001
GND:3
Moda! idade: 41
FONTE: 100
\ .11or: R$ 400.000,00 ( uatrocentos mil reais)

J ustificativa
A presente emenda visa ateutler o município de LINDÓIA - SP, para manutenção de
unidades de saúde básica ou especializada.

CÓDIGO :

- Deputado Federal RJCARDO IZAR - PART IDO : PP- UF: SP
Data: _ ____:/_ _/_ _

= ·
N

Assinatur

=
_

.

.,.
.,."'
~

- - oo
~

__ ..
00

-- ~

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulário~ autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

I001/2018
PROPOSIÇÃO: PLN

Emen da - 00024
PLN 001/2018

ISl PLEMENTAR NO ANEXO I

ORGÀO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 3690 1 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - NO
MUN ICÍPIO DE MORRO AGUDO - SP
Funcional Programática: 10.122.2015.4525 .XXXX
GND:3
1 \tfodalidade: 41
Valor: R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reai s)

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
lF'J'IDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: .\pa io financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participaçao dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de 2911 2/20 17) Kncional
Funcional Programática: l0.845.0903.00QR.OOOJ
GND:3
\llodalidade: 41
FOi'-~ TE: 100
Valor: R$ 400.000.00 ( uatrocentos mil reais)

Justificativa
A presente eme11da visa atender o município de MORRO AGUDO - SP. para mmwte11çrio de
un idades de saúde básica ou especializada.

CÓDIGO:

- Deputado Federal RICARDO IZAR - P ARTLDO: PP- UF: SP
Data: - -I- -I- -
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Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários aurenricados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

IPROPOSIÇÃO:
PLN
001/2018
SUPLE~IENT AR

Emenda - ooo25
pU-i 00'1/20'18

NO ANEXO I

ÓRGÃO: 36000- MINiSTÉRIO DA SAÚDE
lP'SIDADE: 36901- Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - NO
MUNICÍPIO DE PEDRA BELA - SP
Funcional Programática: 10.122.2015.4525.XXXX

GND:3
Modalidade: 41
Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

CAt"'CELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRIO DA SA ÚDE
3690 1 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio fi nanceiro pela União aos entes federativos que recebem o fundo de
Part1cipação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de 29/ 12/2017) Nacional
f-uncional Programática: I 0.845.0903 .00QR.OOO I
L~IDADE:

I

I G. ·o 3

Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 400.000.00 ( uatrocentos mil reais

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de PEDRA BELA - SP, para manutenção de
unidades de saúde básica ou especializada.

CÓDIGO:

- Deputado Federal RICARDO IZAR - PARTIDO: PP- UF: SP
Data:

I

I

= "'"'
=
N

Assinat

N

Observação: Preencher todos os campos. incl usive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE L EI DE CRÉDITO SU PLEMENTAR E ESPECI AL

I001/2018
PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00026
PLN 001/2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901- Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - NO
MUN ICÍPIO DE UBTRAJARA- SP
Funcional Programática: 10.122.2015.4525.XXXX
GND:3
Modalidade: 41
Valor: R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reajs)

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO· 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de 29/ 12/20 17) Nacional
Funcional Programática: I 0.845.0903.00QR.OOO I
G~D:3

Modalidade: 41
FONTE: 100
valor: R$ 400.000,00 ( uatrocentos mil rerus)

Justificativa
A presente emenda visa atender o mw1icípio de UBJRAJARA - SP, para manutenção de
u11idades de !ialÍde básica ou especializada.

CÓDIGO:

- Deputado Federal RICA RDO IZAR - PART IDO: PP - UF: SP
Data: - -I -- I- -
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Observação: Preencher todos os campos. inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulanos autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MI STA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

I

EMENDA AO PROJETO DE LE I DE C RÉD rTO SUPL EMENTA R E ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PLN
001/2018

Emenda • 00027
PLN 0011201 8

SúPLEMENT AR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MTNTSTÉRJO DA SAÚDE
L'NIDADE: 36901- Fundo Naciona l de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - NO
\1UNJCÍPIO DE TAQUARlTINGA- SP
Funcional Programática: 10. I 22.2015.4525 .XXXX
GND:3
Modalidade: 41
Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
CA~~CELAMENTO

I

NO ANEXO I

ÓRGÃO· 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
U\JIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Parttcipação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 8 15, de 291121201 7) Nacional
Funcional Programática: 10.845.0903.00QR.0001
G'\JD· 3
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 400.000,00 ( uatrocentos mil reais)

Justificativa
A pre.o;eute ementla visa atender o mLmicípio de TA QUA RIT/N GA - SP, pam manutenção de
unidade'> de saúde btísica ou especializada.

CÓDIGO:

- Deputado Federal RICARDO IZAR - PARTIDO: P P - UF: SP
Data:
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Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autent icados e ass inados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

I001/2018
PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00028
PLN 001 /2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I

ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRJO DA SA ÚDE
UNIDADE: 36901- Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - NO
MUN ICÍPIO DE GUARARAPES - SP
FLncional Programática: 10. 122.201 5.4525.XXXX
CJ\0. 3
Modalidade: 4 1
Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MIN ISTÉRIO DA SA ÚDE
l.Jl'.IDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio fmanceiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815. de 29112120 17) Nacional
Funcional Programática: 10.845.090J .OOQR.OOO l
GND:3
Moda lidade: 41
fONTE · 100
I Valor: R~ 400.000.00 uatrocentos mil reais

Justificativa
A presente em e11da visa ate11der o município de GUARARAPES - SP, pt1ra ma11utenção tle
unidades de saúde btísica ou especia/izadtL

CÓDIGO:

- Deputado Federal RICARDO IZAR - PARTIDO: PP- UF: SP
Data:
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Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão ace itos
formulános autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMEi'oDA AO PROJETO D E LE I DE C R ÉD ITO SUPLEME"JTAR E ESPECIAL

PROPOSIÇÃO
~----------------~
ProJeto de Le1n° 01/2018
- CN:

Emenda - 00029

l

PLN 001 /2018

Texto da emenda
crescer ~o Anexo I
Acresça Recurso na Segumte Programação
Órgão: 36000- Ministério da Saúde
Unid ade: 36901 -Fundo Nacional de Saude
Funcional Programática: l0.301.2015.4525.XXXX
Programa: Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde - No
Mandaguaçu - PR
GND: 03
MA: .:11
Va lor : R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

unicípio de

Cancelamento no Anexo I
Órgão: 36000- Ministéno da Saúde
L 1 idade: ~690 1 -Fundo 'I acionai de Saúde
Funciona! Programática: 10.845 0903 .OOQR.OO I
Programa: A.poio tinanceiro pela u nião aos entes federativos que recebem o f undo de
Participação dos Munic ípios- FPM (Medida Provisória n° 8 15. de 29112 20 17) Nacional

GND: 03
MA.: 41
Fonte: 100
Valor: R$ 2 noo.OOO.OO (dois milhões de reais)

J ustificativa
Esta emenda visa beneficiar o município de M andaguaçu no estado do Paraná, no
j que tange ao Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde.

:
:

L_·--------------------------------------------------------------~ --- ~
~

,-----------------3-70_5____
D_e_p _.L
_ u_c-iru_1_o_D
__
uc_c_i___p_s_B____
P_
R----------------~~

.....

:
CIO

Data: l 9/02/20 18
I
~

tb.,/tiL
f 'f!H7. )

oclano

l>u~.'cl

Ot"JIUlullu Ft•du· tl

Ob::.erv..çào: Preencher todos os. campos. me
fo rmu lários autenticados e assrnados pelo autor.

Psnr•R

:Jo c código do autor. Só serão aceitos
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EM ENDA AO PROJETO DE L EI DE CRÉDITO UPLEMENTAR E ESPEC IAL

PROPOSIÇÃO
Projeto de Lei n° 01/2018
- CN:

Emenda - 00030
PLN 001 /2018

Texto d a emenda
Ac rescer No Anexo I
Acresça Recurso na Seguin te Prog ramação
Órgã o: 36000- M inistério da Saúde
Unidade: 3690 I -Fundo Nacio nal de. aúde
F uncional Programá tica: I 0.30 1.2015.4525. XXXX
Progra ma : Apoio à Manutenção de Unidades de. a úde Ma ndirituba - PR
GND: 03
MA: 41
Valor : R$ 2.000.000,00 (do is milhões de reais)

o Município de

Ca ncelam ento no A nexo I
Órgão: 36 000 - Ministéri o da aúde
Unidade: 36 90 1 - Fund o Nacional de Saúde
F unciona l Progra mática : I 0.845.0903 .0 0QR.OOI
P rogra ma: Apo io financeiro pe la U nião aos entes federati vos q ue recebem o Fundo de
Parti cipação dos Municíp ios- FPM (Medida Provisória
acionai
GND: 03
MA:41
Fonte: 100
Valor: R$ 2.000.000,00 (do is milhões de reais)

11°

815. de 29/ 12/20 17)-

= ·

Justificativa

- - ..-:

===o-

=

r-.

~--------------------------------------------------------------~ =

o
....

Esta emenda visa beneficiar o município de M~1ndiritub a no estado do Paraná, no
que tange ao Apoio á Manutenção de Unidades de Saúde.

:==oo
===.,.
- - ....
=

I ===00
"'
co

3705 - Dc p. Luci ano Ducci - PSR - PR

===o
u

#!:f

Data : 19102/20 18

=

I ucianto Ull~'Ci
H<•pul~t•h•

Observação: Preencher todos os ca mpos. inc
fo rmula rio~ autenticados e assinados pelo autor.

f-l·tlu·a l
.,,n I'R

·ão c código do autor. ó serão ace itos
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CONGRESSO NACIONAL
COMI SSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EM EN DA AO PROJETO DE L EI D E C R ÉDIT O SUPLEM ENT A R E ES PEC I AL

PROPOSIÇÃO
Projeto de Lei n° O1/2018
- CN:

Emenda - 00031
PLN 001 /2018

Texto da emenda
Acrescer No Anexo I
Acresça Recurso na Seguinte Programação
Órgã o : 36000 - Ministério da Sa úde
Unidade: 3690 1 - Fundo Nacio naJ de Saúde
Funcional Pr og ramática : I 0.301.20 15.4525.XXXX
P rog rama : Apoio à Manutenção de Unidade de Saúde - No Município de
Quitandinba - PR
GND: 03
MA:41
Va lo r·: R$ 2.000.000.00 (do is mi lhões de reais)

Cancela mento no Anexo I
Ó r gão: 36000 - Min istério da aúde
Unidade: 3690 I - Fundo Naci o nal de Saúde
F uncional ProgramMica : I 0.845.0903.00QR.001
P rograma : Apoio finance iro pela U nião aos entes federativos q ue recebem o Fundo de
Partic ipação dos Muni cípios - FP M ( Med ida Provisória no 81 5, de 29/ 12/20 17)Nacio nal
GND: 03
MA:41
Fonte : I 00
Valor: R$ 2.000 .000,00 (dois mi lhões de rea is)

= ·

Justifica ti v a

-- ~

Esta emenda visa be neficiar o município de Quitandinha no e stado do Paraná , no
q ue ta nge ao Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde.

=="'...
--

~--------------------------------------------------------------~ = ~

3 705 - Dcp. Luciano Ducci - PSB - PR
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EM EN DA AO PROJ ETO DE LEI DE C RÉDITO SU PLEM ENTAR E ES PECI A L

PROPOSIÇÃO
Projet o de Lei n° O1/20 18
- CN:

t)

Emenda - 00032
PLN 001/2018

Texto da emenda
Acrescer No Anexo I
Acresça Recurso na Seguinte Programação
Órgão: 36000 - Mi nistério da Saúde
Unidade: 36901 - Fundo Naciona l de Saúde
Funcional Programática: I0.30 1.20 15.4525 .XXXX
Programa: Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde - No Mun icípio de Piraquara
- PR
G ND: 03
MA: 4 1
Valor: R$ 2.000.000,00 (do is milhões de rea is}

Ca ncelamento no Anexo I
Órgão: 36000- M inistério da Saúde
Unidade: 3690 1 - Fundo Nacional de aúde
Funcional Programática: I0.845.0903 .OOQR.OO I
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos q ue recebem o Fu ndo de
Participação dos Mun icípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de 29/12/20 17) acio nai
GND: 03

MA: .f i
Fonte: 100
Valor: R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais)

=

Justifica ti va

..
00

Esta emenda visa beneficiar o município de Piraq uara no estado do Paraná, no que
tange ao Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde .

==="'
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===
o
=
u

Data: 19/02/20 18
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECI AL

PROPOSIÇÃO
Projeto de Lei n° 01/2018
- CN:

Emenda - 00033
PLN 001/2018

Texto da emenda
Acrescer No Anexo I
Acresça Recurso na Segui nte Programação
Órgão: 36000 - Ministério da Saúde
Unidade: 36901 -Fundo acionai de Saúde
Funciona l Programática: I 0.30 1.20 15.-l525.XXXX
Programa: Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde- No Mu nicípio de Paranavaí
- PR
GND: 03
MA:41
Va lor: R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais)

Cancelamento no Anexo I
Órgão: 36000- Ministério da Saúde
Unidade: 36901- Fundo Nacional de Saúde
Funciona l Programática: l 0.845.0903.00QR.OO I
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Pa11ic ipação dos Municípios- FPM (Medida Provi sória n° 815. de 29/12/20 17) acionai
GND: 03
MA:~I

Fonte: 100
Valor: R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reai s)

=
= o·
= o

Justifica ti v a
Esta emenda visa beneficiar o município de Paranavaí no estado do Paraná, no que
tange ao Apoio á Manutenção de Unidades de Saúde.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PROPOSIÇÃO
Projeto de Lei n° O1/2018
- CN:

Emenda - 00034
PLN 001/2018

Texto da eme nda
Acrescer No Anexo 1
Acresça Recurso na Seguinte Progra mação
Órgão: 36000 - Ministério da a úde
Unidade: 3690 I - Fundo Nacional de Saúde
Funcional Programática: I 0.30 1.20 15.4525.XXXX
Programa: Apo io à Manutenção de Unidades de aúde - No M unicípio da Lapa- PR
GND: 03
MA:41
Valor: R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais)

Cancelamen to no Anexo

r

Órgão: 36000 - Mini sté rio da Saúde
Unidade: 3690 1 - Fundo ac iona i de Saúde
Funcional Programática: I 0.845.0903.00QR.OO I
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815. de 29/ 12/20 17)Nacional
GND: 03
MA:41
Fonte: I 00
Valor: R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais)

J ustificativa

=
·
=
o

Esta emenda visa beneficiar o município de Lapa no estado do Paraná, no que tange
ao Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SU PL EMENTA R E ES PEC IAL

PROPOSIÇÃO

~--------=-----------------~

Emenda - 00035

Projeto de Lei n° O1/2018
- CN:

PLN 001/2018

Texto da emenda
Acrescer No Anexo I
Acresça Recurso na Seguinte Programação
Órgão: 36000- Ministério da Saúde
Unidade: 3690 I - Fundo acionai de aúde
Funcional Programática: I 0.30 1.20 15.4525.XXXX
Programa: Apoio à Manutenção de Unidade de Saúde- No Município de Campo
Magro- PR
GND: 03
MA: -li
Valor: R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais)

Cancelamento no Anexo I
Órgão: 36000- Ministério da Saúde
Unidade: 3690 I -Fundo acionai de Saúde
Funcional Programática: 10.845.0903 .OOQR.OO 1
Programa: Apoio financeiro pe la União ao entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provi ória n° 815. de 29/ 12/20 17)Nacional
GND: 03
MA: 41
Fonte: 100
Valor: R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais)

Justificativa
Esta emenda visa beneficiar o municipio de Campo Magro no estado do Paraná, no
que tange ao Apoio á Manutenção de Unidades de Saúde.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSJi.O MISTA DE PLANOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
F SCALIZAÇfi.O
EMENDA AO PRO.JET O DE LE I D E C RÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

I PROPOSIÇÃO
1 Projeto
1 - CN :

--JI

de Lei n° 01/2018

Emenda - 00036
PLN 001/2018

Texto da emenda
Acrescer No Anexo I
Acr esça R ecurso na Seguinte Progr amação
Órgão: 36000- \t1inistério da Saúde
l o idade: '369C. - fundo ~ac10nal de Saúde
F uncional Programática: I 0.30 1.20 15.4525.XXXX
Pr·ogra ma: Apoio à Manutenção de U nidades de Saúde - No Município de A ra ucária
-PR
GND: 03
.M A:

-~ 1

Valor: R$ 2.uCO.OOO.OO (dois m ilhões de reais)

Cancelamento no Anexo I
Órgão: 36000 - Ministério da Saúde
Unid ade: 36901 -Fundo "'acionai de Saúde
Funcional Programátjca: .0.845 G903.00QR.00 1
P10grama: Apoio financeiro pela União aos entes federat1vos que recebem o rundo de
Participação Jos \1unicípios- f PM (Medida Provisória no 815. de 29/12 20 17) aciOnai

GN O: 03
\1A: 41
Fome . 100
Va lor : RS : 000.000,00 (dois rrilhões de reais)

Justificativa

==: oo

Esta emenda visa beneficiar o município de Araucária no estado do Paraná. no que
tange ao Apo1o à Manutenção de Unidades de Saúde.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS ORÇAMEN~OS PJBUCOS E
FISCALIZAÇÃO
EMEI\lDA AO PROJETO DE LE I DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PROPOSIÇÃO
Projeto de Lei n° 01/201 8
I - CN:

Emenda - 00037
PLN 001/201 8

T exto da emenda
Acrescer No Anexo I
Acresça Recurso na Seguinte P rogramação
Órgão: 36000- Mirusterio da Saúde
lnidade: 16901 - f undo NaciOnal de Saúde
Funciona l Programática 10.3 01.20 15.4525.XXXX
Programa: A.po1o à Manutenção de Lnidades de Saúde - No Município de
Ara pongas - PR
GND: 03
MA: 41
Valor: R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais)

Cancela mento no Anexo I
Órgão: 36000 Ministeri(' da '>aúde
Unidade: ' 690 1 -Fundo }\acionai de Saúde
Funcional Programática: I 0.845.0903 .00QR .OOJ
Programa: Apoio financeiro peJa Uruão aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Munic i pios - FPM (Medida Provisória no ~ 15. Je 29112 '20 17) . ac10nal
G1·n: 03
:MA: 41

Fonte: 100
Valor: R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais)

J ustifica ti v a

=

..

_

o-

-----

- ~

Esta emenda visa beneficiar o município de Arapongas no estado do Paraná, no que
tange ao Apolo à Manutenção de Unidades de Saúde.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SU PLEM ENTA R E ESPECIAL

PROPOSIÇÃO
Projeto de Lei n° 01/2018
- CN:

Emenda - 00038
PLN 001/2018

Texto da emenda
Acrescer No Anexo l
Acresça Recurso na Seguinte Programação
Órgão: 36000 - Mini stério da aúde
Unidade: 3690 1 - Fundo Nacional de Saúde
Funcional Programática : I 0.301.20 15.4525.XXXX
Programa: Apoio à Manutenção de Unidades de aúde - No Município de Almirante
Tama ndar·é- PR
GNO: 03
MA: ..J.1
Valor: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais )

Cancelamento no Anexo I
Órgão: 36000 - Mini stério da Saúde
Unidade: 3690 1 - Fundo Nacional de Saúde
Funcional Programática: I 0.845.0903.00QR.OO I
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos q ue recebem o Fundo de
Partic ipação dos Municípios- FPM (Med ida Provisó ria n° 8 15. de 29/ 12/20 17) Nacional
GNO: 03
MA:41
Fonte: I 00
Valor: R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais)

= ·
==00
= o

Justificativa
Esta emenda visa beneficiar o município de Almirante Tamandaré no estado do
Paraná, no que tange ao Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde.
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CONGRESSO NACIO NAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE. LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

Emenda - 00039

PROPOSIÇÃO: Projeto
de Lei n° 01/2018 - CN

PLN 001/2018

Texto da emenda
CANCELAR NO ANEXO II
ÓRGÃO: 52000- Ministério da Defesa
UNIDADE: 52101- Ministério da Defesa- Administração Direta
Funcional Programática: 05.244. 2058.1211.0238 - Implementação de Infraestrutura
Básica nos Municípios da Região do Calha Norte -No Município de Boa Vista - RR
GND: 4, Modalidade: 30. RP: 2. lU: O. Fonte: 100
Valor: R$ 6.326.678,00 (seis milhões. trezentos e vinte e seis mil. seiscentos e setenta e
oito reais)

INCLUIR NO ANEXO li
ÓRGÃO: 52000- Ministério da Defesa
UNIDADE: 521 OI -Ministério da Defesa- Administração Direta
Funcional Programática: 05.244. 2058.1211.000 I - Implementação de Infraestrutura
Básica nos Municípios da Região do CaJha Notte -Nacional
GND: 4. Modalidade: 90. RP: 2, IU: O, Fonte: 144
Valor: R$ 6.326.678,00 (seis milhões. trezentos e vinte e seis miL seiscentos e setenta e
oito reais)

Justificativa
O Programa Calha Norte (PCN) foi criado em 1985 pelo Governo Federal diante de = ·
o
uma preocupação dos militares sobre a causa amazônica. Desde 1999 sob a coordenação
do Ministério da Defesa. o Calha Norte tem o propósito de promover a ocupação e o - -"'
-- ~
desenvolvimento ordenado e sustentável da região amazônica. Ao todo. são quase nove -~
o
milhões de brasileiros beneficiados, incluindo 46% da população indígena - em uma =
área que corresponde a 44% do território nacional.
N

===N

--

===()o
===o
= u
--·
=~

No Estado de Roraima os investimentos promovidos por esse programa é fundamental
para melhorar a nossa infraestrutura, portanto o cancelamento dessa dotação irá causar
um impacto negativo para a população do município de Boa Vista.

- - oo

~

Observação: Preencher todos os campos, inc lusi ve número da propos içã~digo do autor. Só serão aceitos
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO OE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

3396- Hiran Gonçalves- Progressistas- RR
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

Emenda - 00040

PROPOSIÇÃO: Projeto
de Lei n° 01/2018 - CN

PLN 001/2018

Texto da emenda
CANCELAR NO ANEXO 11
ÓRGÃO: 26000- Ministério da Educação
UNIDADE: 26250 -Fundação Universidade Federal de Roraima
Funcional Programática: 12.364. 2080.8282.0014 - Reestruturação e Expansão de
Instituições Federais de Ensino Superior- No Estado de Roraima
GND: 4, Modalidade: 90, RP: 2, TU: 8. Fonte: 100
Valor: R$ 4.826.679,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e
setenta e nove reais)
INCLUIR NO ANEXO Il
ÓRGÃO: 26000- Ministério da Educação
UNIDADE: 26 101 -Ministério da Educação- Administração Direta
Funcional Programática: 12.364. 2080.8282.000 1 - Reestruturação e Expansão de
Instituições Federais de Ensino Superior- Nacional
GND: 4, Modalidade: 90, RP: 2, l U: 8. Fonte: 100
Valor: R$ 4.826.679.00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e seis mil. seiscentos c
setenta e nove reais)

Justificativa
A Universidade Federal de Roraima foi Implantada em 1989, quatro anos após ter sido
autorizada pela Lei no 7.364/85, a UFRR é a primeira instituição federal de ensino = ·
Superior a instalar-se em Roraima.
A instituição oferta 4 7 cmsos superiores. sendo 26 bacharelados, 20 licenciaturas e
N
tecnológico, com atividades desenvolvidas em três campi: Paricarana, Cauamé e = o
Murupu.
Atual mente, são mais de nove mil alunos nos cursos de ensino básico, técnico,
graduação e pós-graduação.
=
"'
O corpo de funcionários é formado por 600 professores e 360 técnicos administrativos. - -..,
Do total dos docentes, aproximadamente 80% possuem mestrado e doutorado. sendo
.,
35% doutores e 45% mestres.
_
..,
Na pós-graduação, oferta 13 mestrados.
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Observação: Preencher todos os campos. inclusive número da proposição e c~Ód'
fo rmulários autenticados e assinados pelo autor.
, /
,.
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Oferta ainda os seguintes doutorados: Agronomia (POSAGRO), Educação em Ciências
e Matemática (PPGECEM), Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte (PPG BIONORTE) e Recursos Naturais (PRONAT).
Nos 2 7 anos de existência da UFRR, mais de seis mil alunos foram formados nos cursos
de graduação, especialização, mestrado e doutorado.
Durante a discussão do Orçamento 2018, indicamos por meio de emenda de bancada
recursos para serem investidos nessa importante instituição que tem uma relevância
fundamentaJ na formação acadêmica dos cidadãos roraimenses. Portanto o
cancelamento desses recursos por meio do PLN em tela terá um impacto negativo para a
instinlição que sofre com o subfinanciamento das suas atividades.

3396- Hiran Gonçalves- Progressistas- RR

Data:
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Emenda- 00041

PROPOSIÇÃO: Projeto
de Lei n° 01/2018 - CN

PLN 001 /2018

Texto da emenda

CANCELAR NO ANEXO 11
ÓRGÃO: 26000- Ministério da Educação
UNIDADE: 26298- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Funcional Programática: 12.364. 2080.0048.7348 - Apoio a Entidades de Ensino
Superior Não Federais - Universidade Estadual de Roraima -No Estado de Roraima
GND: 4, Modalidade: 30, RP: 2, lU: 8. fonte: 100
Valor: R$ 6.326.679,00 (seis milhões, trezentos e vinte e sies mil, seiscentos e setenta e
nove reais)

lNCLUIRNO ANEXO JT
ÓRGÃO: 26000- Ministério da Educação
UNIDADE: 26298- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Funcional Programática: 12.364. 2080.0048.0001 - Apoio a Entidades de Ensino
Superior ão Federais- Nacional
GND: 4, Modalidade: 40. RP: 2, lU: 8, Fonte: I 00
Valor: R$ 6.326.679,00 (seis milhões, trezentos e vinte e sies mil , seiscentos e setenta e
nove reais)

r-----------------------------------------------------------------~

Justi ti cativa

= -·<>

=
=
=

Durante a discussão do Orçamento 2018, indicamos por meio de emenda de bancada
recursos para serem investidos na Universidade Estadual de Roraima, instituição que
tem uma relevância fundamental na formação acadêmica dos cidadãos roraimenses.
Portanto o cancelamento desses recursos por meio do PLN em tela terá um impacto
negativo para a instituição que sofre com o subfinanciamento das suas atividades.
A instituição atual em 15 localidades do Estado de Roraima. incluindo áreas de

assentamento e comunidades indígenas. Possuem atualmente 6 campi. nos municípios

o
o

"'
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= ·

Ob~t!rvação:

Preencher todos os campos. inclusive número da proposição e '
formulários autenticados e assinados pelo autor.
_,;
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de Boa Vista, Rorainópolis, Alto Alegre, Caracarai. São João da Baliza e Pacaraima. Ao
todo são 23 cursos de graduação e 9 cursos de pós-graduação.

Código- orne do parlamentar - Partido - UF
~~
-\-\

S.-~

Data: ----'/_ _/_ _
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Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
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o autor.
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PROPOSIÇÃO: Projeto
de Lei n° 01/2018 - CN

---

Emenda - 00042
PLN 001 /2018

-

(\J

-=- Cl,._C?

Texto da emenda

=

--

OI

M
OI

::; a)

CANCELAR NO A EXO li

CQ
_ a;

-

lii
fi:
- cn
ÓRGÃO: 52000- Ministério da Defesa
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa- Administração Direta
Funcional Programática: 05.244. 2058. I 211 .0238 - Impleme ntação de Infraestrutura
Básica nos Municípios da Região do Calha Norte- o Mu ni cípio de Boa Vista- RR
GND: 4, Modalidade: 30. RP: 2, lU: O, Fonte: I 00
Valor: R$ 6.326.678,00 (seis milhões, trezentos e vinte e seis mil. seiscentos e setenta e
oito reais)

INCLUIR NO ANEXO 11
ÓRGÃO: 52000- Ministério da Defesa
UN IDADE: 52101- Ministério da Defesa- Administração Direta
Funciona l Programática: 05.244. 2058.1211.000 I - Implementação de Infraestrutura
Básica nos Municípios da Região do Calha orte - acionai
GND: 4, Modalidade: 90, RP: 2, l U: O, Fonte: 144
Valor: R$ 6.326.678,00 (seis mi lhões, trezentos e v inte c seis mi l, seiscentos e setenta e
oito reais)

--......

Ju tificativa
O Programa Calha Norte (PCN) foi criado em 1985 pelo Governo Federal diante de uma
preocupação dos militares sobre a causa amazônica. Naquela época, se propagava a
cob1ça internacional sobre as reservas naturais estratégicas do país. Ao todo, são quase
nove milhões de brasileiros beneficiados, incluindo 46% da população indígena - em uma
àrea que corresponde a 44% do território nacional.

2920- Ângela Portela - PDT- RR

Data:

I

I

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
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PROPOSIÇÃO: Projeto
de Lei n° 01/2018- CN

PLN 001 /2018

Texto da emend1

CANCELAR

--

Emenda - 00043

!!!!! li')

- rh
~
=
C>

-_ .,M
-

ll'l

=

<'?

- a;

O ANEXO 11

-

Q)

iiiii cnG:

-

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
UNIDA DE: 26298 - Fundo Nac ional de Desenvolvim ento da Educação
Funcional Programática: 12.364. 2080.0048.7348 - Apoio a Entidades de Ensino
Superior ão Federais - Universidade Estadual de Roraima -No Estado de Roraima
GND: 4. Modalidade: 30, RP : 2. lU: 8, Fonte: I 00
Valor: R$ 6.326.679,00 (seis mi lhões, trezento e vinte e sies mi l, seiscentos e setenta e
nove reais)
INC LU IR NO ANEXO Il
ÓRGÃO: 26000 - Min istério da Educação
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Funcional Programática: 12.364. 2080.0048.000 I - Apoio a Entidades de Ensino
Superior ão Federais - Nacional
GND: 4. Modalidade: 40, RP: 2, lU: 8. Fonte: I 00
Va lor: R$ 6.326.679.00 (seis mi lhões, trezentos c vinte e sics mil, seiscentos e setenta c
nove reais)

,...

--

,...

Justifi cativa
Durante a discussão do Orçamento 20 18, ind icamos por meio de emenda de bancada recursos para serem
investidos na Uni versidade Estadual de Ro raima, instituição q ue tem uma relevância fundamental na
formação acadêmica dos cidadãos rorairncnses. Portanto o cance lamento desses recursos por meio do
PL em tela terá um impacto negativo para a instituição que sofre co m o subtinanciamento das suas
atividades.
A instituição atual em 15 local idad es do Estado de Roraima, inclui ndo áreas de assentamento e
comunidades indJgenas. Possue m atualmente 6 ca mpi, nos municípios de Boa Vista, Ro rainó polis, Al to
Alegre, Caracaraí. São João da Baliza e Pacarai ma. Ao todo são 23 cursos de graduação e 9 cursos de
pós-g raduação.

2920 - Ângela Panela - PDT - RR

Data: - - I- -I- -

"
Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. ó serão aceitos
formul ários aulenticados e assinados pelo autor.
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PROPOSIÇÃO:
Projeto de Lei n°
01/2018- CN

--

Emenda - 00044

=o

_ ,.._

PLN 001 /2018

~ cn

= NN~

-

-

=

c;-;

= -.t
-

Texto da emenc.a

~

=li:
-

a)

- ~

CANCELA R

=

O ANEXO 11

(/)

Ó RGÃO: 26000- Min istério da Educação
UN IDA DE : 2625 0 - Fundação Un ivers idade Federal de Rora ima
Func iona l Programática: 12.364. 2080.8282.0014 - Reestruturação c Expansão de
Instituições Federa is de Ens ino Superi or- o Estado de Roraim a
GND: 4, Moda lidade: 90, RP: 2, l U: 8, Fonte: 100
Valor: R$ 4.826.679,00 (q uatro milh ões, o itocentos e vinte e seis mil, seiscentos e
setenta e nove rea is)
INCLU IR NO ANEXO Jl
Ó RGÃO: 26000 - Ministéri o da Educação
UN iDADE: 26 1OI - Ministério da Educação - Adm in istração Di reta
Funciona l Programática : 12.364. 2080. 8282. 000 I - Reestrutu ração e Expansão de
In stitui ções Federais de Ens ino upcrior- Nacional
GN D: 4, Modalidade: 90, RP : 2, lU: 8, Fonte: I 00
Valor: R$ 4. 826.679,00 (quatro milhões, o itoce ntos e vinte e seis mi l, seiscentos e
setenta e nove rea is)

Jus tificativa
A Univers idade Federa l de Roraima fo i Impla ntada em 1989, quatro a nos após ter s ido
autorizada pe la Lei 11° 7.364/85, a U FRR é a prime ira instituição federal de e nsino
upcrior a instalar-se em Roraima.
A instituição o ferta 47 cursos super iores, sendo 26 bacharelados, 20 licenciatu ras e I
tecno lógico, com atividades desenvo lvidas em três campi: Paricarana, Cauamé e
Murupu .
Atua lm ente, são ma is de nove m il a lunos nos cursos de ens ino bás ico. técnico,
graduação c pós-graduação.
O corpo de funcio nários é formado por 600 professores e 360 técnicos admini stra tivos.
Do tota l dos docentes, aprox imadame nte 80% possuem mestrado e do utorado, sendo
35% doutores e 45% mestres.
Na pós-graduação. o ferta 13 me trados.
Observação: Preencher todos os cam pos, inclusive número da proposição c código do au tor. Só serão acei tos
formulários autenticados e assinados pelo autor.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

185

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAM ENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EM ENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEM ENTA R E
ESP ECIAL

Oferta ainda os seguintes doutorados: A gronomia (POSA G RO), Educação em C iência
e Matemát ica (PPGECEM). Biodi versidade e Biorecnologia da Rede Bionorte ( PPGBl ONO RTE) c Recursos aturais (PRO A T).
Nos 27 anos de ex istência da UFRR, mais de sei s m il alunos foram form ados nos cur os
de graduação, especialização. mestrado e doutorad o.
Durante a discussão do Orçamento 2018, indicamos por meio de emenda de bancada
recursos para erem investidos nessa importante in stituição que tem urna rel evância
fundamental na formação acadêrn ica do cidadãos rorairn enses. Portanto o
cance lamento desses recursos por meio do PLN em tela terá um impacto negati vo para
a instituição que so fre com o subfinanciamento das uas atividades.
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2920- Â ngela Portela- PDT- RR
Data: - -I- -I- -
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Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão ace itos
formu lários autenticados e assinados
autor.
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PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

Emenda - 00045
PLN 001f2018

Texto da emenda
Sup rima-se do Anexo 11 o seguinte ca ncelamento:
UO: 30912 - Fundo Nacional Antidrogas
14.422.2085.20R9.000 1 - Prevenção de uso e/ou abuso de drogas- Naciona l
Valor: R$ 19.945.450.00
Reduza-se o crédito em va lor eq uivalen te à supressão na seguin te alocação:
UO : 3690 I - Fundo Nacional de Saúde - FNS
I 0.845.0903.00QR.OOO I - Apoio financeiro da União aos entes federativos que
recebem o Fundo de Pm1icipação dos Municípios - FPM (Medida Provisória no 815. de
29/12120 17) - Nacional
Valor: R$ 19.945.450,00

Justificativa
1\ presente emenda visa restituir os valores alocados para a prevenção de uso e/ou abuso
de drogas em todo o território brasileiro. Tratam-se de recursos incluídos no âmbito do
Congresso Nacional por meio de emenda de comissão. Após vários debates os
parlamentares da CCJC concluíram que o combate ao uso e abuso de drogas é uma
prioridade do Estado Brasileiro. não cabe à burocracia dos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento alterar aquilo que os parlamentares decidiram. Isso incorreria em
desautorização de decisões do Congresso Nacional.
Diante da necessidade de tàzcr valer a vontade e as decisões do Parlamento olicito a
aprovação da emenda em teJa.

Código - Nome do parlamentar- Partido - UF
2925 - Depu tada CA RMEN ZANOTTO- PPS/SC
Data: 19/02/20 18
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Assinatura
Observação: Preencher todos os campos. inclusive número da propos ição e código do autor. Só serão aceitos
formulários autenticados e assinados pelo auror.
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PROPOSIÇÃO: PLN

01/2018

Emenda • 00046
PLN 001 /2018

Texto da emenda
Suprima- e do Anexo 11 o seguinte cancelamento:
UO: 26298- F undo acionai de De envo lvime nto da Ed ucação- FN DE
12.368.2080 .. 0E53.00-l2- Aqui sição de veíc ulos para o transporte escolar da ed ucação
básica - Caminho da Escola- No Estado de anta Catarina
Valor: R$ 2.778.404.00
Red uza-se o crédito em valor equivalente à s upressão na seguinte alocação:
UO: 26298 - Fundo acio nai de Desen vo lvime nto da Educação- FNDE
12.845.0903.00QR.000 1 - Apo io fin anceiro da União aos ente federativos que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios- FPM (Medida Prov isória n° 8 15. de
29112/20 17) - Naci ona l
Valor: R$ 2. 778.404.00

Justificativa
A presente emenda visa restJtULr os valores alocados para a aquisição de veículos
escolares em ' anta Catarina. uma vez que se tratam de recursos incluídos no âm bito do
Cong resso
aci ona i por meio de eme nda da bancada. Após vários debates os
parlamentares do estado conclu íram que a aqu isição de veícu los de tran porte e. colar é
uma prioridade do Estado. não cabe à burocrac ia dos Mi nistérios da Faze nda c do
Planejame nto a lterar aq uilo que a bancada dec idiu. lsso incorreria em desautorização de
decisões do Congre so Naciona l.
Diante da necessidade de fazer va ler a vo ntade c a deci õe do Parlamento so licito a
a provação da emenda em te la .

Código - Nome do parlan1e ntar - Partido - UF
2925- Deputada C ARM EN ZAN OTTO- PPS/SC

L-------------------~~------------------------------------------~ ==== «
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Data: 19/02/20 18
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Observação: Preenche r todos os campos. inclusive núme ro da proposição e cúdigo do autor.• ó serão ace itos
formu lá rios aute nt icados e assinados pelo autor.
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PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

Emenda - 00047
PLN 001/2018

Texto da emenda
Suprima-se do Anexo 11 o seguinte cancelamento:
UO: 26-l22- Instituto Federal Catarinensc
12.363.2080.20RG.OO-l2 - Expansão c Reestruturação de instituiçôc federais de
educação prolissional e tecnológica- No Estado de Santa Catarina
Valor: R$ I 1.769.535.00
Reduza-se o crédito em valor equivalente à supre são na seguinte alocação:
UO: 26298- Fundo Naciona l de Desenvolvimento da Educação - F DE
12.845.0903.00QR.OOO I - A poio linanceiro da União aos entes federativos que
recchcm o Fundo de Participação dos Municípios- FPM (Medida Provisória n° 815. de
29/ 12/20 I 7) - Nacional
Valor: R$ 11.769.535.00

Justificativa
A presente emenda vrsa restituir os valores alocados para o instituto Federal
Catarincnsc. uma vez que se tratam de recursos incluídos no âmbito do Congresso
Nacional por meio de emenda da bancada. Após \'árias debate os parlamentares do
estado concluíram que o Instituto Federal Catarinense é uma prioridade do Estado. não
cabe à burocracia dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento alterar aquilo que a
bancada decidiu. Isso incotTcria em desauto rização de decisões do Congresso acionai.
Diante da necessidade de fazer va ler a vontade e as decisões do Parlamento so licito a
aprovação da emenda em tela.

Código - Nome do parlamentar - Partido- UF
2925- Deputada CARMEN ZANOTTO - PPS/SC
Data: I 9/02/2018
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMEN DA AO PRO.J ETO DE LEI DE CRÉDI TO UPLEMENTA R E ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

Emenda - 00048
PLN 001 / 2018

Texto da emenda
Suprima-se do Anexo 11 o seguinte cancela mento:
UO: 3620 I - Fundação Oswaldo Cru7
10.572.2015.8305.000 I - Atenção de referência c pesquisa clínica em patologias de alta
complexidade da mu lher. da criança e do adolescente c em doenças infecciosas Nacional
Valor: R$ 4.546.000.00

Reduza-se o crédito em va lor equivalente à supressão na seguinte alocação:
0: 3690 I - Fundo Nacional de Saúde- FN
I 0.8-+5.0903.00QR.OOO 1 - Apoio financeiro da União aos entes federativo que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios- FPM (Med ida Provisória no 815. de
29/12/20 17)- Nacional
Valor: R$ -+.546.000.00

Justificativa
A presente emenda visa restituir os valores alocado para a Fundação O waldo Cru~:.
Tralam-se de recursos necessários às atividades de atenção de referência e pesquisa
clínica em patologias de alta complexidade da mulher. da criança e do adolescente e em
doenças infecciosa. a erem desenvolvidas em todo o território nacional.
A redução desses recur o trará um enorme prejuíLO à saúde da mulher. da criança e do
adolescente.
Diante da necessidade dos recursos solicito a aprovação da emenda em tela.

Código - Nome do parlamentar- Partido - UF
2925- Deputada CA RMEN ZANOTTO - P PS/SC
Data: 19/02/2018
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAME NTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO PROJ ETO DE LEI DE CRÉDITO SU PLEMENTA R E E PEC IAL

PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00049

01/2018

PLN 001/2018

Texto da emenda
Suprima-se do Anexo 11 o seguinte ca ncela mento:
UO: 5590 I - Fundo Nacional de Assistência Social - F AS
08.244.2037.2A60.000 I - Serviços de proteção básica social- Nacional
Valor: R$ I 84. I 75.845.00

Red uza-se o crédi to em valor eq uiva lente à supressão na segu inte a locação:
UO: 5590 I - Fundo Nacional de Saúde- FNS
08.845.0903.00QR.OOO I - Apoio financeiro da União aos entes federativos que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de
29/12/ 20 17)- Nacional
Valor: R$ I 84.175.845.00

Justificativa
A presente emenda visa restituir os valores alocados para os serviços de proteção bás ica
social em todo o território brasileiro. Tratam-se de recur os incluídos no âmbito do
Congresso
aciona i por meio de emenda de comissão. Após vários debates os
parlamentares concluíram que a assistência social é uma p rioridade do Estado
Bras ileiro. não cabe à burocracia dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento alterar
aquilo que os parlamentares decidiram. ls o incorreria em desautorização de decisões do
Congresso Nacional.
Diante da necessidade de fazer valer a vontade c as decisões do Parlamento solicito a
aprovação da emenda em tela.

Código- Nome do parlamentar - Partido - UF

2925- Deputada CA RM EN ZANOTTO- PPS/SC
Data: 19/02/20 18
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EM EN DA AO PROJ ETO DE L EI D E C RÉDI TO SU PLEMENTAR E ESPEC IAL

PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00050

01/2018

PLN 001/2018

Texto da emenda
uprima-se do Anexo fi o seguinte cancelamen to:
UO: 3690 1 - Fundo Nacional de aúde- FNS
I 0.303.20 15.2E88.000 I - Apoio financeiro para a aqursrçao e distribuição de
medicamentos para tratamento de doenças raras (medicamentos órfãos)- Nacional
Valor: R$ I 0.600.000.00

Reduza-se o crédito em valor equivalente à supressão na seguinte aloca ção:
UO: 3690 I - Fundo Nacional de Saúde - FN
I 0.845.0903.00QR.0001 - Apoio fina nceiro da União aos entes federati vos que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios- FPM (Medida Pro isória n° 8 I 5. de
29/ 12/20 17) - Nacional
Valor: R$ I 0.600.000.00

Justificativa
A presente emenda visa restituir os valores alocados para a aqu isição de medicamentos
para o tratamento de doenças raras. Tratam-se de recursos neces árias para a aquisição t!
distribuição dos chamados " medicam entos órfãos" para todo o território nacional.
A redução desses rec ursos trará um enorme prejuí7o à de toda a população brasileira.
Diante da necessidade dos recursos 'Oiic ito a aprovação da emenda em tela.

Código- Nome do parlamentar - Partido- UP
2925 - Deputada CARM EN ZANOTTO - PPS/SC
Data: 19/0212018
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO 'I IPI.EMENTAR E ESPECI AL

PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00051

01/2018

PLN 001 /2018

Texto da emenda
Suprima-se do Anexo lJ o segu inte cancelamento:
l 10: 3690 I -Fundo Nacional de Saúde - FNS
I 0.302 .20 15.20R4.000 I -Apoio à impl ementação da Rede Cegonha - Nacional
VaJor: R$ 5.300.000.00

Reduza-se o crédito em valor equivalente à supressão na seguinte alocação:
UO: 36901 - Fundo Nacional de Saúde - FNS
I 0.845.0903.00QR.OOO I - Apoio financeiro da União aos entes federativos que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios- FPM (Med ida Provisória n° 815. ele
29/ 12/2017)- Nacional
Valor: R$ 5.300.000,00
Justificativa
I\ presente emenda visa restituir os valores a locados para a Rede Cegonha. Tratam-se de
recursos necessários às atividades de atenção de às gestantes a serem desenvolvidas em
todo o território nacional.
A redução desses recursos trará um enorme prejuízo à saúde da mulher e da criança.
Diante da necessidade dos recursos soli cito a aprovação da emenda em tela.

Código- Nome do parlamentar - Partido- UF

2925- Deputada CA RM EN ZANOTTO- PPS/SC
Data: 19/02/20 18
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Observação: Preencher todos os campos. inclusive número da proposição e código do autor. ó serão aceitos
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO UPLEMENTAR E ESPECIAL

IPROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00052

01 /2018

ta)

PLN 001 /2018

Texto d a emenda
Suprima-se do Anexo 11 o seguin te cancelamento:
UO: 3690 I -fundo Nacional de Saúde - FNS
10.572.20 15.20K7.0001 - Apoio à moderni zação do parque produtivo industrial da
saúde- Nacional
Valor: R$ 210.000.000,00
Red uza-se o créd ito em valor eq uiva len te à su pressão na seguinte alocação:
UO: 36901 -Fundo Nacional de Saúde- FNS
I 0.845 .090J.OOQR.OOO 1 - Apoio financeiro da União aos entes federativos que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios- FPM (Medida Provisória 11° 815. de
29/ 12/2017)- Nacional
Valor: R$ 210.000.000.00
.Justificativa
A presente emenda visa restituir os valores alocados para a modernização do parque
produtivo industrial da saúde. Tratam-se de recursos necessários às ati vidades e a
redução desses recursos trará um enorme prejuízo à saúde da população brasi leira.
Diante da necessidade dos recursos solicito a aprovação da emenda em tela.

Código- Nome do parlamentar - Par1ido - UF
2925 - Deputad a CAR MEN ZANOTTO- P PS/SC
Data: 19/02/2018
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Observação: Preencher todos os campos. inclusive número da proposição e código do autor. ó serão ace ito!.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EM ENDA AO PROJ ETO DE LE I DE CRÉDITO SU PLEM ENTAR E ESPECI AL

PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00053

01/2018

PLN 001/2018 .

Texto da eme nda
S uprima-se do Anexo li o seguinte ca ncelamento:
UO: 3621 I - Fundação aciona i de aúde
10.5 I 2.2068. I OGE.OOO I - Im plantação, Ampli ação c Mel horia de S istemas Públicos de
Esgotame nto Sanitário em Municípios com população até 50.000 Habitantes. Excl usive
em Regiões Metropoli tana ( RM) o u Regiões Integradas de Desenvolvimento
Econômico ( RIDE)- acionaJ
Valor: R$ 8.066. 7 11.00
Reduza-se o crédito em va lor equivalen te à supressão na segui nte a locação:
UO: 3690 I - Fundo Nacional de Saúde - FNS
I 0.845.0903.00QR.OOO I - Apo io fi nancei ro da União ao entes federativos que
recebem o Fundo de Partici pação dos Municípios - FPM (Medida Provisóri a n° 815. de
2911 2/20 I 7) - Nac ional
Valor: R$ 8.066.71 1.00
J ust ifica tiv a
A presente emenda visa restituir os valores alocados para esgotamento sanitário em
municípios de até 50 mil ha bitantes em to do o territó rio brasile iro. T ratam-se de
recursos incl uídos no âmbito do Congresso Nacional por me io de emenda de comissão.
Após nírios debates os parlamentares concluíram que o saneamento básico é uma
priori dade do E tado Brasileiro. não cabe à burocracia dos M ini stérios da Fazenda e do
Planejamento alterar aquilo que os parlamentares decidiram. Isso incon·eria em
desautorização de decisões do Congresso Nacio na l.
Diante da necessidade de fazer valer a vontade e as decisõe. do Parlamento sol ic ito a
aprovação da emenda em te la .

Cód igo - Nome do parlame ntar - Partido - UF
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

Emenda - 00054
PLN 001 /2018

Texto da emenda
Suprima-se do Anexo 11 o seguinte cancelamento:
UO: 26438 - Instituto Federal de Santa Catarina
12.363.2080.20RG.0042 - Expansão e Reestruturação de instituições federais de
educação profissional e tecnológica - No Estado de Santa Catarina
Valor: R$ 11.769.535,00
Reduza-se o crédito em valor equivalente à supressão na seguinte alocação:
UO: 26298- Fundo Nacional de Desenvolvi mento da Educação- FNDE
12.845.0903.00QR.0001 - Apoio financeiro da União aos entes federativos que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios- FPM (Medida Provisória n° 815. de
29/ 12/20 17) - Naciona l
Valor: R$ 11.769.535.00

Justificativa
A presente emenda visa rc tituir os valores alocados para o Instituto Federal de anta
Catarina. uma vez que se tratam de recur os incluídos no âmbito do Congresso acionai
por meio de emenda da bancada. Após ,·ários debates os parlamentares do estado
concluíram que o Instituto Federal Catari nense é uma prioridade do Estado. não cabe à
burocracia dos Ministérios da Fazenda e do Planej amento alterar aquil o que a bancada
decidiu. Isso incorreria em desautorização de decisões do Congresso Nacional.
Diante da necessidade de fazer valer a vontade e as decisões do Parlamento solicito a
aprovação da emenda em te la.

Código- Nome do parlamentar - Partido - UF
2925 - Deputada CARMEN ZANOTTO- PPS/SC
Data: 19/02/2018
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLI COS E
FISCALIZAÇÃO

EM ENDA AO PROJ ETO DE LEI

m: CRÉDITO

IPROPOSIÇÃO
: PLN
001 /2018

UPLEMENTAR E ESPEC IAL

Emenda- 00055
PLN 001 /2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I

ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
Lll'\TDADE: 3690 I - Fundo Nac iona l de aúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚ DE - NO
MUNICÍPIO DE GARÇA - SP
Funcional Programática: I 0. 122.20 15.4525.XXXX
GND: 3
Modalidade: 4 1
Valor: R$ 500.000.00 (quin hentos mil reais)
CANCELAMENTO NO ANEXO I

ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRI O DA SA . DE
UNIDADE: 36901 -Fundo Nac ional de aúde
Programa: Apoio finance1 ro pela União aos entes federati vos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provi ória no 8 15. de 29/J 2/20 17) Nacional
Funcional Programática: 10.845.0903.00QR.OOOI
GND: 3
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 500 000,00 ( uin hentos mil reais)
.Justificativa
A presente em enda visa a tende r· o mu nicípio de GARÇA - SP, para man utenção de
un idades de sa úde básica ou especializada.

CÓDIGO: 3094- Deputado Feder al EVANDRO GUSSI - PARTIDO: PV - UF: SP
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE C RÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

I001/2018
PROPOSIÇÃO: PLN
Emenda - 00056
PLN 001/2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I

ÓRGÃO: 36000-MlN ISTÉRJO DA SAÚDE
UN IDADE: 36901 -Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOlO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES
MUNTCÍPTO DE TUP.Ã. - P
Funcional Programática: 10. 122.2015.4525.XXXX
O D: 3
Modalidade: 41
Valor: R$ 500 000,00 (q uinhentos mil reais)

DE SAÚDE - NO

CANCELAMENTO NO ANEXO [

ÓRGÃO: 36000- MIN ISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDAD E: 36901 -Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Med ida Provisória n° 815, de 29112120 17) Nacional
Funcional Programática: I 0.845.0903.00QR.OOO I
GND:J
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 500.000,00 ( uinhentos mil reais)

Justificativa
A presente emenda visa atender o município de T UPÃ- SP. para manutenção de unidades
de sa úde básica ou especializada.
CÓDJGO: 3094- Deputado Federal EVANDRO GUSSJ - PARTIDO: PV - UF: SP

Data:
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO PROJETO D E L EI DE CRÉDITO SU PL EM ENTAR E E PECIAL

I001/2018
PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00057
PLN 001 /2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉR IO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 -Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDAD ES
MUNICÍPIO DE SANTÓPO LIS DO AGUA PEÍ - SP
Funcional Programática: I 0. 122.20 15.4525.XXXX
G ID : 3
Modal idade: 41
Valor: R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais)

DE SAÚDE - NO

CANCELA \'lENTO N O ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MIN ISTl RlO DA SAÚD E
UN IDADE: 3690 1 - Fundo Naciona l de Saúde
Programa: Apoio fina nceiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Pru1icipação dos Munic ípios - PPM (Medida Provisória n° 815, de 2911212017 ) Nacional
f-unc ional Programática: 10.845.0903 .00QR.OOOJ
G D: 3
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 500 000.00 ( uinhentos mil reais

J ustificativa
A presente eme nda visa a tender o m un icípio de SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP, pa ra
manu tenção de unidades de sa úde básica ou especia li1..ada.
CÓDIGO: 3094- Depu tado Federal EVANDRO GUSSI - PARTIDO: PV - UF: SP
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTA R E ESPECIAL

I PROPOSIÇÃO: PLN
001/2018

Emenda - 00058
PLN 001 /2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000 - MlNISTLRIO DA AÚDE
UNIDADE: 36901 - Fundo acionai de Saúde
Programa: APOIO À MAN UTENÇ ÀO DE UNIDADES
MUNICÍPIO DE DRACENA - SP
Funcional Programática: I 0.122.20 15.4525.XXXX
GND: 3
Modalidade: 41
Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

DE SAÚDE - NO

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UN IDADE: 36901 -Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeuo pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de 29112/20 17) Nacional
Funcional Programática: I 0.845.0903.00QR.OOO I
G D:3
~1odalidade: 41
f· ONTE: 100
Valor: R$ 500.000.00 ( uinhcntos mil reais)
J ustifi ca ti v a
A presente emenda visa atender o m unicípio de DRACENA - SP, pa ra ma nutenção de
unidades de saúde básica ou especia lizada.
CÓDIGO: 3094 - Deputado Federal EVANDRO GUSSl - PART[DO: PV - UF: SP

Data:
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAM ENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE L EI D E CRÉDITO SU PL EM ENTA R E ESPEC IAL

I PROPOSIÇÃO: PLN
001/2018

Emenda - 00059
P L N 001 /2 018

SUPLEMENTA R NO ANEXO J
ÓRGÃO: 36000- MIN ISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - F undo Nacio nal de Saúde
Programa: APOJO À MANUTENÇÃO DE UN JDAD ES
MUNICÍPIO DE ADAMANT JNA - SP
Funcional Programática : I 0. 122.20 15.4525 .XXXX
GND: 3
Modalidade: 41
Valor: R$ 500.000.00 (q uin hentos mi l reais)

DE SAÚDE -

NO

CANCELAM ENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- M JN ISTÉRlO DA SA(JDE
UNJDA D E: 3690 I -Fundo Nac ional de Saúde
Programa: Apoio fi nanceiro pela Un ião ao· entes rederativos q ue recebem o Fundo de
Participação dos Municíp ios- FPM (Med ida Provisóri a n° 815, de 29112120 17) Nacional
Funciona l Programática: l 0.845.0903.00Q R.OOO 1
GND:3
Modalidade: 4 1
FONTE: 100
Valor: R$ 500.000.00 ( uinhentos mi l reais)

Justificativa
A presente emenda visa ate ndet· o m unicí pio de ADAMANT INA- SP, para manutenção
d e unid ades de sa úde básica ou especializada.
CÓDIG O : 3094- Deputado Fede ral EVANDRO G USSJ - PA RT lDO: PV - UF: SP

Data:
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Observação: Preencher todos os campos. incl usive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
fo rmulários autenticados e ass inados pelo a uwr.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS. ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECI AL

I001/2018
PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00060
PLN 001 /2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MTNl STÉRIO DA SAÚDE
(JNTDADE: 36901 -Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOlO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES
MUNICÍPIO DE BILAC - SP
Funcional Programática: I 0.122.20 15.4525.XXXX
GND:3
Modalidade: 41
Valor: R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais)

DE SA ÚDE - NO

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000 - MINISTéRIO DA SAÚDE
U LDADE: 36901 -Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de 29112120 17) Nacional
Funcional Programática: 10.845.0903.00QR.OOO I
GND: 3
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 500.000.00 ( uinhentos mil reais)

Justifi cativa
A pr·esente emenda visa atender o mu nicípio de BILAC - SP, para ma nu tenção de
unid ades de saúde básica ou especializad a.
[

CÓDIGO: 3094- Deputado Fed era l EVANDRO GUSSI - PARTIDO: PV - UF: SP

Data:
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJ ETO DE LEI DE C RÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

I001/2018
PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00061
PLN 001 /2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 3690 I -Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOUS- SP
Fw1cional Programática: 10.122.2015.4525.XXXX
GND: 3
ModaJidade: 41
Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reai s)

DE

SAÚDE - NO

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MTNISTÉRIO DA SAÚD E
UNIDADE: 3690 1 -Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federati vos que recebem o Ftmdo de
Participação dos Municípios - FPM (Med ida Provisória n° 815 , de 29/ 12/20 17) Nacional
Funcional Programática: I 0.845.0903.00QR.0001
GND:3
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 500.000.00 ( uiru1entos mil reai s)

Justificativa
A presente emenda vjsa atender o município de MARTINÓPOLIS- SP, para manutenção
de unidades de saúde básica ou especializada.
CÓDIGO: 3094 - Deputado Federal EV ANDRO GUSSJ - PARTLDO: PV - UF: SP

Data:
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Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚ BLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EM ENDA AO PROJ ETO DE LE I DE CRÉDITO SU PLEMENT A R E ESPECIAL

IPROPOSIÇÃO:
PLN
001/2018

Emenda - 00062
PLN 001 / 2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRI O DA SAÚDE
UNIDADE: 3690 1 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO D E UN IDADES
MUNIC ÍPIO DE .I U QUETRÓPOLJS - SP
Funcional Programática: I 0.1 22.20 15.4525.XXXX
GND:J
Modalidade: 4 1
Valor: R$ 500 000,00 (quinhentos mil reais)

DE SAÚDE - NO

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRIO DA SAÚ DE
UN IDADE: 3690 I -Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municíp ios - FPM (Med ida Provisória n° 815, de 29/ 12/20 I 7) Nacional
Funcional Programática: l 0.845.0903.00QR.OOOI
GND: 3
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 500.000,00 ( uinhentos mi l reai s)
J ustificativa
A presente em enda visa a tender o município de .JUNQUEIRÓPOLIS - SP, pa ra
manutenção dt.> unidades d e saúde básica ou especia lizad a.

CÓDIGO: 3094 - Deputa do Federa l EVANDRO GUSSI - P ARTIDO: PV - UF: SP

Data:
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉ DITO SUPLEMENTAR E ESPECI AL

I001/2018
PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00063
PLN 001 /2018

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MlN ISTÉRlO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES
MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA- SP
Funcional Programática: 10. 122.20 15.4525.XXXX
GND: 3
Modalidade: 41
Valor: R$ 500 000.00 (quinhentos mil reais)

DE SAÚDE - NO

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000 - MTNISTÉRfO DA SAÚDE
UNIDADE: 3690 1 - Fundo Nac.ional de Saúde
Programa: Apoio financeiro pela União aos entes federat ivos que recebem o Fundo de
Participação dos Mun icípios - FPM (Medida Provisória n° 815. de 29112120 17) Nacional
Funcional Programática: I 0.845.0903.00QR.OOO I

G D:3
Modalidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 500.000.00 ( uinhentos mil reais)
J ustifica ti v a
A p resente emenda vi a atender o mu nicípio de PARAGUAÇU PAULISTA- SP. para
man utenção de unidades de sa úde básica ou especializada.
CÓDiGO: 3094 - Deputado Feder·al E V AN DRO GUSSI - PARTIDO: PV - UF: SP

Data: -
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEJ DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

I001/2018
PROPOSIÇÃO: PLN

Emenda - 00064
PL N 001/201 8

SUPLEMENTAR NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UN IDADE: 36901 -Fundo Nacional de Saúde
Programa: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO- SP
Funcional Programática: I 0.122.20 15.4525.XXXX
GND:3
Modalidade: 41
Valor: R$ 500 000,00 (q uinhentos mil reais)

DE SAÚDE - NO

CANCELAMENTO NO ANEXO I
ÓRGÃO: 36000- MINISTÉRIO DA SAÚDE
UN IDADE: 3690 I -Fundo Nacional de Saúde
Programa: Apoio financei ro pela União aos entes federativos que recebem o fundo de
Participação dos Municipios - FPM (Medida Provisória no 815, de 2911212017) Nacional
Funcional Progran1ática: 10.845.0903.00QR.OOO I
G D: 3
Moda Iidade: 41
FONTE: 100
Valor: R$ 500.000.00 ( uinhentos mil reais)
Justificativa
A presente emenda visa atender o município de PRESIDENTE EPITÁCIO- SP, para
manutenção de unidades de saúde básica ou especializada.
CÓDIGO: 3094- Deputado Feder al EVANDRO GUSSI - PARTIDO: PV - UF: SP

Data: - -I- -I- -
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Observação: Preencher todos os campos. inclusive número da proposição e código do autor. ó serão aceitos
formulários autenticados c ass inados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

Emenda - 00065

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

PLN 001 /2018

Texto da emenda
Suprima-se do Anexo 11 o seguinte cancelamento:
UO: 26258- Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR
12.364.2080. 20GK.0041 - Fomento às Ações de Graduação. Pós-Graduação. Ensino.
Pesquisa e f<.xtensão- No Estado do Paraná
Valor: R$ 20 000.000,00
Reduza-se o c1·édito em valor equivalente à supressão na seguinte alocação:
lTO· 26298- Fundo Naci0naJ de DesenYolvimento da Educa'Yão - FNDE
12.845.0903 OOQR.OOOI - Apoio linance1ro da União aos entes federativos que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Medida Provisória n° 815, de
.29/12/20 17) - Nacional
Valor: R$ 20.000.000.00

Justificativa
A presente emenda visa restituir os valores alocados na Uni versidade Tecnológica
Federal do Paraná- UTFPR. uma vez que se tratam de recursos mcluídos no âmbito do
Congresso Nacional por meio de emenda da bancada. Após vários debates os
parlamentares do estado concluíram que a UTFPR precisa urg~..memente de injeção de
recursos. não cahe á burocracia dos Ministérios da Fazenda 1:' J o Planejamer_.o alterar
aquilo que a bancada decidtu Isso inconcria em desautorização de decisões do
Congresso Nacional.
, Diante da necessidade de fazer valer a "ontade e as decisões do Parl::unento solkito a
aprovação da emenda em tela.

Código- Nome do parlamentar - Partido- UF
3309- Deputado NELSON MEllRER- PP/PR

~--------------------~----------------------------------------~

Data: 19/02/20 18
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Observação: Preencher todos O!> campos, inclusive número da proposição e códrg<l do autor. So serão aceitos
fom1ularios autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LE I D E C RÉDITO SUPI r.'"~,...··

... da_ oo066

Eme•·

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

PLN oo'\ 12018

Texto da emenda
Suprimir o cancelamento do Anexo Jl :
Órgão: 26000- Ministério da Educação
UO: 26233 - Universidade Federal do Ceará
1) Funcional-Programática: I 2.364.2080.8282.0023 -"Reestruturação e Expansão de
Instituições Federais de Ensino Superior- No Estado do Ceará- RP 2- GND 3 e 4
- MA 90, no valor de R$ 36.154.808.00;
Suprimir do Anexo I de forma compensatória:
2) Funcional-Programática: 12.845.0903.00QR.0001- "Apoio financeiro pela União
aos entes federat ivos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios- FPM
(Medida Provisória n° 815, de 29/ 12/20 I 7)" - RP 2- GND 3 -MA, no valor de R$
36. 154.808,00;

Justifica ti va
A presente emenda suprime o cancelamento do Anexo Il relativo à Reestruturação e
Expansão de rnstituições Federais de Ensino Superior- no Estado do Ceará. no valor de
R$ 36.154.808,00.
A Universidade Federal do Ceará necessita desses recursos para manutenção de cursos e
execução de obras estruturantes.
Assim. para manter o equilíbrio, o/a Relator/a deverá reduzir da suplementação do
Anexo I ou encontrar outra fonte de cancelamento que não seja aquela mencionada
ac1ma.
Neste aspecto, pede-se que se proceda a todos os ajustes necessários ao PLN e seus
Anexos para que a emenda seja viabilizada.

= 1<

.-------------------------~~~-----------------------------------. :::: ~
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Data: 19/02/20 I 8
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Observação: Preencher todos os campos. in usive número da propos ição e código do autor. Só serão ace itos
fom1ulários autenticados e assinados pelo autor.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

208

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPEC IAL

Emenda - 00067

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

PLN 001/2018

Texto da emenda
Suprimir o cancelamento do Anexo li:
Órgão: 26000- Ministério da Educação
UO: 26449- Universidade Federal do Cariri
I) Funcional-Programática: 12.364.2080.8282.0023 - "Reestruturação e Expansão de
Instituições Federais de Ensino Superior- No Estado do Ceará- RP 2- GND 3 e 4MA 90. no valor de R$ 5.154.808,00;
Suprimir do Anexo I de forma compensatória:
2) Funcional-Programática: 12.845.0903.00QR.OOO I - "Apoio financeiro pela União
aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM
(Medida Provisória n° 815, de 29/ 11/20 I 7)" - RP 2 - GND 3 - MA. no valor de R$
5.154.808,00:

Justificativa
A presente emenda suprime o cancelamento do Anexo ll relativo à Reestruturação c
Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior- no Estado do Ceará, no valor de
R$ 5.154.808.00.
A Universidade Federal do Cariri necessita desses recursos para manutenção de cursos e
execução de obras estruturantes.

Assim, para manter o equilíbrio, o/a Relator/a deverá reduzir da suplementação do
Anexo I ou encontrar outra fonte de cancelamento que não seja aquela mencionada
actma.
Neste aspecto, pede-se que se proceda a todos os ajustes necessários ao PLN e seus
Anexos para que a emenda seja viabilizada.
~----------------------------------------------------------------~

r-------------------------~L-~----------------------------------~
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Observação: Preencher todos os campos, inclu ve número da proposição e código do autor. 6 serão aceitos
formulários aute nticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJ ETO DE LEI D E C R ÉDITO SUPLEMENTA R E ESPECI AL

PROPOSIÇÃO: PLN
01/2018

a)

Emenda- 00068.
PLN 001/2018

Texto da emenda
Suprimir o cancelamento do Anexo li :
Órgão: 26000 - Ministério da Educação
UO: 26405 - Instituto Federal do Ceará
1) Funcional-Programática: 12.364.2080.8282.002 - "Expansão e Reestruturação de
Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado do Ceará RP 2 - GN D 4- MA 90, no valor de R$ 9.309.6 I 6,00~
Suprimir do Anexo 1 de forma compensatória:
2) Funcional-Programática: I 2.845.0903.00QR.OOO l - "A poio financeiro pela União
aos entes fede rativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM
(Medida Provisória n° 815 , de 29/12/20 17)" - RP 2 - GND 3 - MA, no valor de R$
9.309.6 16,00;

1usti fi cativa
A presente emenda suprime o cancelamento do Anexo li relativo à funciona l à
Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profiss ional c
Tecnológica - no Estado do Ceará, no valor de R$ 9.309.6 I 6,00.
Os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica são importantes porque
atuam na qualificação técnica e profissionalizante da população, promovendo a
ed ucação profi ssional, científica, tecnológica e pública. Também estimula a promoção
do desenvolvimento reg ional de forma sustentável.
Assim, para manter o equi líbrio. o/a Relator/a deverá reduzir da supleme ntação do
A nexo I ou encontrar outra fonte de cancelan1ento que não seja aquela mencio nada
acima.
Neste aspecto, pede-se que se proceda a todos os ajustes necessários ao PLN c seus
A nexos para que a emenda seja v iabilizada.

-- ~

= ,._
==00
== 00~--

L-----~--~----------~------------------------------------------~ = ~

Data: I 9/02/2018

--o
_

u

= ·

Observação: Preencher rodos os campos, inclusi e número da proposição e código do autor. Só serão aceitos
formu lários auten ticados e assinados pelo autor.
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PARECER N. 0 j_ DE 2018 -'PLE-N/CN

Parecer sobre o Projeto de Lei n. 0 1, de 2018 - CN,
que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor dos Ministérios da
Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social,
crédito especial no valor de R$ 2.000.000.000,00,
para os fins que especifica".

Autor: Poder Executivo
Relator:

1

Relatório
O Presidente da República, por meio da Mensagem n. 0 67/2018, na origem,

submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei n. o 1, de 2018-CN (PLN
1/2018), que
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios
da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social, crédito especial no valor de R$
2.000.000.000,00, para os fins que especifica.

O Projeto cria dotações de natureza primária, destinando-as aos seguintes órgãos
e unidades orçamentárias:
ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ministério da Educação

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Saúde

Fundo Nacional de Saúde

Ministério do Desenvolvimento Social

Fundo Nacional de Assistência Social

Total do Crédito Especial

VALOR (R$)

600.000.000
1.000.000.000
400.000.000

2.000.000.000

De acordo com a Exposição de Motivos n. 0 00017/2018/MP, de 7 de fevereiro de
2018, as dotações têm por objetivo viabilizar o disposto na Medida Provisória n. 0 815, de
29 de dezembro de 2017, que autoriza a União a transferir aos entes federativos que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios- FPM, no exercício de 2018, a título de
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ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

211

CONGRESSO NACIONAL

apoio

financeiro,

recursos

destinados

à

superação

de

dificuldades

financeiras

emergenciais.
Segue a exposição de motivos discorrendo que o projeto de lei em referência será
viabilizado mediante anulação de dotações orçamentárias, inclusive de emendas de
Comissão e de Bancada Estadual, de execução não obrigatória, em conformidade com o
art. 43, § 1. 0 , inciso 111, da Lei n.0 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições
do art. 167, inciso V, da Constituição.
Esclarece ainda que, a propósito do que dispõe o art. 44, § 4. 0 , da Lei n. 0 13.473,
de 8 de agosto de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 (LD0-2018), as
alterações decorrentes da abertura do crédito não afetam a obtenção da meta de resultado
primário fixada para o exercício corrente, vez que se referem a remanejamento entre
despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para priorização das novas
programações, as quais serão executadas de acordo com os limites de movimentação e
empenho, constantes do Anexo I do Decreto n. 0 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, conforme
estabelece o§ 2. 0 do art. 1° do normativo.
Nesse contexto, dispõe a exposição de motivos que a alteração proposta está em
consonância com o§ 5. 0 do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais TransitóriasADCT, incluído pela Emenda Constitucional n. 0 95, de 2016, que instituiu o Novo Regime
Fiscal, já que não amplia os limites de despesas primárias estabelecidos para o exercício
corrente.
Por fim, a exposição de motivos salienta que parte do crédito, no valor de R$
271.626.701,00 (duzentos e setenta e um milhões, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos
e um reais), refere-se à cancelamento de despesas primárias pertencentes ao Programa
de Aceleração do Crescimento- PAC.
Ao Projeto de Lei foram apresentadas 68 emendas.
É o relatório.
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2

Análise

Inicialmente, vale consignar que o PLN não possui vícios de inconstitucionalidade,
quer no que se refere a sua iniciativa, exercida com fundamento no art. 84, XXIII , da
Constituição FederaP, quer em relação a aspectos materiais.
A proposição em exame abre crédito especial criando três programações
orçamentárias, utilizando-se como origem de recursos a anulação de dotações autorizadas
previamente. Nesses termos, encontra respaldo no disposto no art. 43, §1°, 111, da Lei n. 0
4.320/19642 .
Da mesma forma , podemos considerar o crédito compatível com as disposições da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 (LDO 2018), Lei n. 0 13.473/2017, em especial
com os dispositivos presentes no art. 44 do referido diploma legal. O PLN foi recebido no
Congresso Nacional no dia 09/02/2018.
Conforme assinalado na Exposição de Motivos, a aprovação do crédito é neutra do
ponto de vista da obtenção da meta de resultado primário fixada na LDO, além de não
interferir no limite de gasto primário do Poder Executivo estabelecido pela Emenda
Constitucional n. 0 95/2016. Isso porque, malgrado as programações criadas sejam de
natureza primária, a origem de recursos para seu atendimento é a anulação de gastos de
igual natureza.
Avaliamos ainda que o Projeto está redigido em conformidade com os princípios e
regras de técnica legislativa, mormente no que se refere à observância da Lei
Complementar n. 0 95/1998.

1

"Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

.. .

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual , o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as
propostas de orçamento previstas nesta Constituição".
2 "Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
...

111 - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei".
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No que se refere ao mérito, o exame das programações a serem criadas, em
conjunto com as informações fornecidas na Exposição de Motivos, leva ao entendimento
de que o crédito em geral é conveniente e oportuno, pois visa atender ao disposto na
Medida Provisória n. 0 815, de 29 de dezembro de 2017.
A mencionada medida provisória autorizou a União a transferir aos entes federativos
que recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 2018, a título
de apoio financeiro, o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), com o objetivo
de superar dificuldades financeiras emergenciais. A parcela que caberá a cada um dos
Municípios será calculada e entregue nas mesmas proporções aplicáveis ao FPM para o
ano de 2018, em forma a ser fixada pelo Poder Executivo federal após a aprovação do
presente crédito especial. Por fim, a medida provisória estabelece que os recursos
transferidos aos Municípios serão aplicados preferencialmente nas áreas de saúde e
educação.
Dos cancelamentos propostos, R$ 980.893.555,00 referem-se a emendas de
bancadas estaduais de execução não obrigatória, discriminadas, por estado, de acordo
com a tabela a seguir:
Bancada
Bancada da Bahia- BA
Bancada da Paraíba- PB
Bancada de Alagoas- AL
Bancada de Goiás- GO
Bancada de Minas Gerais- MG

Valor (R$)

180.120.000
42.946.175
16.710.054
37.101.468

Bancada do Ceara- CE

23.937.376
16.956.889
60.108.049
23.806.715
29.095.878
41.604.332
25.849.424
36.073.868
25.241.645
63.047.775
12.500.000
98.574.040

Bancada do Distrito Federal - DF

41.769.212

Bancada do Espirito Santo - ES

11.859.514

Bancada de Pernambuco- PE
Bancada de Rondônia- RO
Bancada de Roraima- RR
Bancada de Santa Catarina- SC
Bancada de São Paulo- SP
Bancada de Sergipe- SE
Bancada de Tocantins- TO
Bancada do Acre - AC
Bancada do Amapá- AP
Bancada do Amazonas- AM
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Bancada do Maranhão- MA

24.287.660
22 .049 .684
6.388.288

Bancada do Mato Grosso- MT
Bancada do Mato Grosso do Sul- MS
Bancada do Para- PA

15.096.433

Bancada do Paraná- PR

21.500.000

Bancada do Piauí- Pl

30.301.684
36.613.588
25 .654.466

Bancada do Rio de Janeiro- RJ
Bancada do Rio Grande do Norte- RN

11.699.338

Bancada do Rio Grande do Sul- RS
TOTAL

980.893.555

De outra parte, R$ 625.430.600,00 foram propostos em cancelamentos de emendas
de Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, distribuídos da seguinte
forma:
Comissão
Com . Agricultura Pec Abast Desenvolvimento Rural
Com. Assuntos Sociais
Com. Ciência, Tecnologia, Inovação
Com. Ciencia, Tecn. Com. lnformatica
Com. Const. Justiça e de Cidadania - SF
Com. Const. Justiça e de Cidadania- CD
Com . Cultura
Com. Defesa Direitos das Pessoas com Deficiência
Com . Defesa do Consumidor
Com. Defesa dos Direitos da Mulher
Com. Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Com. Des Econômico, lnd. e Comércio
Com. Desenv Regional e Turismo
Com . Direitos Humanos e Legislação Participativa
Com. Direitos Humanos e Minorias
Com. Educação
Com. Educação, Cultura e Esporte
Com. Fisc Financeira e Controle
Com. Integração Nac Des Regional e da Amazônia
Com. Minas e Energia
Com. Mista de Comb. à Violência contra a Mulher
Com. Mista de Controle das Ativ. Inteligência
Com. Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas

Com. Mista Planos Orçamento e Fiscalização
Com. Relações Exteriores e Defesa Nacional- CD

Valor (R$)

200.000.000
16.500.000
10.000.000
70.000
1.180.000
21.412 .934
5.290.900
2.100.000
4.421.000
9.846.000
800.000
34.059.990
5.400.000
300.000
200.000
17.049.353
16.993.712
100.000
200.000
35.000.000
100.000
200.000
140.000

4.866.711
30.200.000
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Com. Re lações Exteriores e Defesa Nacional- SF

65 .100.000

Com. Seg. Pública e Combate ao Crime Organizad o

60. 200.000

Com . Seguridade Socia l e Família

14.700.000
1.000.000

Com. Senado do Futuro

10.600.000

Com. Trabalho, Adm. e Serviço Público
Com. Viação e Transportes

3.000.000

Comissão Diretora do Senado Federal

54.400.000

625.430.600

TOTAL

Por fim, dos cortes propostos, R$ 183.675.845,00 referem-se a emenda de Relator
Geral (Serviços de Proteção Social Básica - Nacional), totalizando R$ 1.790.000.000,00
de emendas parlamentares a serem apropriadas para o atendimento do projeto em análise.
Vale salientar que a análise dos cancelamentos presentes no crédito indica que não
são oferecidas programações de execução obrigatória decorrentes da aprovação de
emendas individuais e de bancada estadual.
Conforme informado anteriormente, foram apresentadas ao projeto de crédito
especial 68 emendas dos seguintes autores:
AUTOR

NÚMERO QUANTIDADE
42 a 44

3

1 a 10

10

Carmen Zanotto

45 a 54

10

Danilo Forte

66 a 68

3

Evandro Gussi

55 a 64

10

Ânge la Portela
Bohn Gass

Hiran Gonçalves

39 a 41

3

José Airton Cirilo

11 a 18

8

Luciano Ducci

29 a 38

10

65

1

Nelson Meurer
Ricardo Izar

19 a 28

TOTAL DE EMENDAS

10

68

Em relação às emendas apresentadas, propomos a inadmissão das emendas de
número 14, 15, e 39 a 44, por proporem em projeto de lei de crédito especial a
suplementação de dotações já existentes na lei orçamentária (art. 109, 111, b, da Resolução
n. 0 1, de 2006, do Congresso Nacional).
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De forma semelhante, propomos a inadmissão das emendas de número 1 a 1O por
proporem a anulação de dotações orçamentárias constantes do anexo de cancelamento
sem indicar, como compensação, programação a ser cancelada no correspondente anexo
de suplementação (art. 109, 111, c, da Resolução n. 0 1, de 2006, do Congresso Nacional).
Também propomos a inadmissão das emendas de número 11 a 13, e 16 a 18, por
não indicarem os recursos necessários, nos termos exigidos pela Constituição Federal, art.
166, § 3. 0 .
Ainda com relação às emendas apresentadas, propomos a rejeição das emendas de
número 19 a 38, e 45 a 68, pelo mérito.
Por fim, com o objetivo de preservar as dotações canceladas nas funcionais
14.422.2081.2807.0001 (Promoção e Defesa da Concorrência - Promoção e Defesa da
Concorrência- Nacional- R$ 20.100.000,00) e 10.512.2068.10GD.0001 (Implantação,
Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com
População de até 50.000 Habitantes, exclusive Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões
Integradas de Desenvolvimento Econômico (R/DE) - Nacional - R$ 34.300.000,00),
apresentamos emenda de relator com as alterações apresentadas no Anexo deste relatório.

3 Voto

Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, juridicidade e mérito da
matéria, votamos pela inadmissibilidade das emendas de número 1 a 18, e 39 a 44, rejeição
das demais emendas e aprovação do Projeto de Lei n. 0 1, de 2018-CN, com a emenda de
relator apresentada no Anexo deste relatório.

Plenário do Congresso Nacional, em

de

de 2018.

Relator
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Anexo do Parecer sobre o PL N° 1/2018-CN (Alterações dos Anexos I e 11 do crédito especial)
Reversão de Cancelamentos Constantes do Anexo 11 do Crédito Especial
Unidade Orçamentária

Funcional
programática

30211 -CONSELHO
ADM INI STRATIVO DE
DEFESA ECONÓMICA

14.422.2081.2807.0001

I

E G
F
M
s N Rp o uI T
F o
o E

Ação+ Subtítulo
PROMOCAO E DEFESA DA CONCORREN CIA- PROMOCAO E DEFESA DA CONCORRENCIANACIONAL

SU BTOTAL
IMPLANTACAO, AM PLIACAO E MELH ORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE AB- IMPLANTACAO,
36211 - FUNDAÇÃO
AM PLIACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM
10.512.2068. 10GD.0001
MUNICIPIOS COM POPULACAOATE 50.000 HABITAN TES, EXCLU SIVE EM REGIOES
NACIONAL DE SAÚDE
METROPOLITANAS (RM) OU REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI

F 3 2 90

o 100

VALOR

20.100.000
20.100.000

s

4 3 40

o 100

s

4 3 40

o 151

30.000.000
4.300.000
34.300.000

SU BTOTAL
TOTAL DA REVERSÃO DE CANCELAMENTO

54.400.000
I

Au mento de Cancelamentos Constantes do Anexo 11 do Crédito Especial
Unidade Orçamentária

Funcional
programática

52131- COMANDO DA
MARINHA

05.1 52.2058.1231.0001

E G
M
F
I
R
N p o
T
u
F o
o E

s

Ação+ Subtítulo
CONSTRUCAO DE SUBMARINOS CONVENCIONAIS- CONSTRUCAO DE SUBMARINOS
CONVENCIONAIS- NACIONAL
TOTAL DO AUMENTO DE CANCELAMENTO

F 4 3 90

o 100

VALOR
54.400.000
54.400.000
I

Ajuste de Fontes de Recursos das Aplicações Constantes do Anexo I do Crédito Especial
Unidade Orçamentária

Funcional
programática

E G
M
F
R
I
N p o
T
u
F O
o E

s

Ação +Subtítulo

36901 -FUNDO
APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTEFES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE
1O.B45.0903.00QR. 0001
NACIONAL DE SAÚDE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS- FPM (MEDIDA PROVISÓRIA N' 815, DE 29/12/2017)- NACIONAL

I
I

VALOR

I
I

I
I
I
I

I

s

3 2 41

o 100

I

4.300 ooo:
I
I

s

3 2 41

o 151

-4.300.000 I:
I
I

TOTAL DO AJUSTE DE FONTES DE RECURSOS
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(FRAGMENTO DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SESSÃO CONJUNTA DO
CONGRESSO NACIONAL REALIZADA EM 20/02/2018 - F ALA DO
SENADOR PEDRO CHAVES, RELATOR DESIGNADO EM PLENÁRIO, EM
SUBSTITUIÇÃO À CMO, PARA PROFERIR PARECER SOBRE O PLN 1/2018
-Complementação do Relatório)

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PSC - MS. Para proferir parecer. Sem revisão do
orador.) - Eu gostaria de compactuar com vocês que, em toda a situação do País, toda a
solução está no Município. Eu sou municipalista e tenho notado que os Municípios que
eu tenho visitado em Mato Grosso do Sul estão em um estado pré-falimentar - na
verdade, não têm nem dinheiro para a folha de pagamento.
Eu acho que houve muita nobreza, e vocês foram muito magnânimos quando se
renderam até à opinião própria de vocês para beneficiar os Municípios.
Em função de tudo isso, elogiando o nosso Presidente, que tem conseguido, elogiando
toda a atitude de vocês, eu realmente retiro as emendas. (Palmas.)
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MATÉRIAS E DOCUMENTOS DIVERSOS

EXPEDIENTE

Adoção de medidas provisórias
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O Senhor Presidente da República adotou, em 14 de novembro de 2017, e
publicou na Edição Extra do Diário Oficial da União de 14 de novembro de 2017, a
Medida Provisória nº 808 de 2017.
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Foi constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

221

SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1.

Raimundo Lira
Valdir Raupp

2.

Simone Tebet

3.
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Flexa Ribeiro
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Otto Alencar

1. Sérgio Petecão
2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Paulo Paim
1. Paulo Rocha
Lindbergh Farias

2. Angela Portela

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Eduardo Lopes

1. Cidinho Santos
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Celso Maldaner

1. Valdir Colatto

Daniel Vilela

2. Darcísio Perondi
PT

Patrus Ananias

1. Vicentinho

Arlindo Chináglia

2. Pedro Uczai
Bloco PP/AVANTE

Maia Filho

1.
PSDB

Rogério Marinho

1.Vitor Lippi
PR

Milton Monti

1. Giovani Cherini
PSD

Domingos Neto

1. Julio Cesar
PSB

Danilo Cabral

1.
Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Pedro Fernandes

1. Paes Landim
DEM

José Carlos Aleluia

1. Onyx Lorenzoni
PRB
1. Antônio Bulhões
PSC*

Paulo Pereira da Silva

1. Laercio Oliveira

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

223

É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 14/11/2017 (Ed. Extra)
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 21/11/2017 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 08/02/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 22/02/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bloco PTB/ PROS/ PSL/ PRP ....

Of. N° 15/2017

de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

coAT~SiSenhor Presidente,

ORIGINAL

(
Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

(
Atenciosamente,

CL_/)~

Deputado EROS--BIONDINI
Líder do Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

225

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bloco PTB/PROS/PSLIPRP

OF . /N° 3 3-:} /2017

Brasília , 2/de novembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta
....

Senhor Presidente,

(
Com os meus comprimentos , indico o Senhor Deputado PAES

LANDIM (PTB/PI), na condição de Suplente , para a composição da Comissão
Mista da Medida Provisória no 808/2017, que "altera a Consolidação das Leis do
Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452 , de 1° de maio de 1943.".
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e
consideração.

(
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A_Publicação
Em
SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

i

Jf; 1_]_ 14JJJl;

=-j

'

OF. N° 112/2017-BLOMOD
Brasília, 17 de novembro de 20 17.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso N acionai
(

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Eduardo Lopes
(PRB/RJ) para compor, como membro titular, a Comissão Mista destinada a examinar e
emitir parecer sobre a Medida Provisória D 0 808, de 2017, que "altera a Consolidação das
Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943".

Respeitosamente,
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A Pul}licação ,12
em_d2_j tJ2 t_lv_
SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

OF. N° 114/2017-BLOMOD
Brasília, 27 de novembro de 2017.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso N acionai

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Cidinho Santos
(PRIMT) para compor, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a examinar e
emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 808, de 2017, que "altera a Consolidação das
Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de maio de 1943" .

Respeitosamente,

(

Recebi

._

emc2J3t

-1-1 I l=i-sá~'o.·~

c:? !lufriana Paái!M
Mat. 229857
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício no 373-L -Democratas/17

Brasília, 20 de novembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

(
Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA para
integrar, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n° 808, de 14 de novembro de 2017, que "Altera a Consolidação

das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943", em vaga existente.

(

Respeitosamente,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 011 -L-Democratas/18

Brasília, 31 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

(
Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado ONYX LORENZONI para integrar,
como membro suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória n° 808, de 14 de novembro de 2017, que "Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943", em
vaga existente.

(
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
~~., GABINETE DO lÍDER DO PSDB

/2017/PSDB
Brasília,

j

A de novembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Assunto : Indicação de Membro de Comissão.

(
Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência

o Deputado

ROGÉRIO MARINHO, como

membro titular, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida
Provisória n° 808/17 , que altera a Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

Respeitosamente,

,.-·--.. .

/1

f

· ~Lzo ~/L
Deputado PEDRO CUNHA LIMA
Líder do PSDB em Exercício
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GABINETE DO LiDER DO PSDB
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·

/2017/PSDB
Brasília ,

'º,A de novembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Assunto : Indicação de Membro de Comissão.

(
Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência

o Deputado VITOR LIPPI, como membro

suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória
n° 808/17, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

Respeitosamente,
~

.~\

., jl

I

Yut& C A--

Deputado PEDRO CUNHA LIMA
Líder do PSDB em exercício
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À Publicação

Em I ) 1~Oc::21
SENADO FEDERAL

-

11

~

Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista
MEMO No 082-BLDPR0/2017

Brasília, 21 de novembro de 2017.

À Sua Excelência
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

(

ASSUNTO: Indicação de membros Comissão Mista da Medida Provisória no 808,
de 2017

Senhor Presidente,

Atendendo ao disposto nas normas regimentais, indico o Senador Otto Alencar (PSDBA) e o Senador Lasier Martins (PSD-RS) para as vagas, respectivamente, de titular e
suplente para compor a Comissão Mista da Medida Provisória no 808, de 201 7, que
"Promove mudanças na Reforma Trabalhista (Lei no 13.467 de 2017), notadamente nos
seguintes pontos: jornada de trabalho 12x36; dano extrapatrimonial; empregada gestante
e lactante; autônomo exclusivo; trabalho intermitente; incidência de encargos trabalhista
e previdenciário; cobrança e distribuição da gorjeta; representação em local de trabalho;
negociado sobre o legislado no enquadramento do grau de insalubridade; e
arrecadação/ contribuição previdenciária."

Atenciosamente,

Senado Federal- Ala Senador Afonso Arinos Gab 13 , anexo Il. -Fones: (61) 3303-2093 CEP:70.165-900 Brasília-DF
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SENADO FEDERAL
Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista
MEMO No 003-BLDPR0/2018

Brasília, 06 de fevereiro de 2018.

À Sua Excelência
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

(

ASSUNTO: Indicação de membros da Comissão de Medida Provisória 808/2017

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no Regimento Interno, indico como titular
o Senador Otto Alencar (PSD/BA) e como suplente o Senador Sérgio Petecão
(PSD/AC) para compor a Comissão Mista da Medida Provisória n° 808, de 2017, que
tem como fmalidade emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 808, de 14 de novembro
de 2017.

Atenciosamente,

~Sk:

Líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista

Senado Federal- Ala Senador Teotonio Vilela, Gabinete 22 -Fones: (61) 3303-5134- CEP:70.165-900 Brasília-O F
e-mail : lid.psd@senado.leg.br
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Câmara dos Deputados
Gabinete da Liderança do PR

~

Of. n°415/2017- LidPR

Brasília, 22 de novembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Senado Federal

(

Assunto: Substituição de membro titular na Comissão Mista 808/2017.

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o
Deputado Giovani Cherini (PR/PA) para membro titular em minha substituição,
Deputado José Rocha (PR/BA), na Comissão Mista 808 de 2017, Altera a
Consolidação das Leis do Trabalho- QT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943.
Respeitosamente,

Jo/Íoch•

Líder do Partido da República - PR

Liderança do Partido da República - Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Sala 122 - Anexo 11- - Bloco das Lideranças
Partidárias (BLP) - Pavimento supeiior - Ala das Lideranças Deputado Álvaro Valle
Tcl: 6 1-3 21 59550 FAX: 61 -32 15'1577
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Câmara dos Deputados
Gabinete da Liderança do PR

Of. n°422/2017- LidPR
Brasília, 28 de novembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Senado Federal

Assunto: Indicação de membros na Comissão Mista 808/2017.

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o
Deputado Giovani Cherini (PR/RS) para membro suplente em substituição ao
Deputado Delegado Edson Moreira (PR/MG), e o Deputado Milton Monti
(PR/SP) para membro titular na Comissão Mista 808 de 2017, que "altera a
Consolidação das Leis do Trabalho- ClT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943".
Respeitosamente,

Jo!IL.

Líder do Partido da República - PR

em~ 4 .~ I 12}.
\ il~l,LQ Y)q_,

Reeebi

ç;;>!iláriana Paáifna
Mat. 229857

Liderança do Pa1tido da República- Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Sala 122 - Anexo li -- Bloco das
Partidárias (BLP)- Pavimento superior - Ala das Lideranças Deputado Álvaro Valle
Tel: 6 1-32 159550 FAX: 61 -32 159577
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Liderança do Partido Republicano Brasileiro

A Publicação
Em ){; t_VZ 1

J9 _·
.

Ofício lnd no 187/2017
Brasília, 22 de novembro de 2017.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Assunto: Indicação para a Comissão Mista da Medida Provisória n° 808/2017
(

Senhor Presidente,
Ao

cumprimentá-lo

cordialmente,

indico

o

Deputado

Antônio Bulhões {PR9 BA), como membro Suplente, para integrar a

Comissão

Mista

da

Medida

Provisória

n°

808/2017,

que

"Altera

a

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1o de maio de 1943" (Altera pontos da Reforma Trabalhista), na
vaga destinada ao Partido Republicano Brasileiro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de
(

elevada consideração.
Respeitosamente,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF./B I 239 I 17.

Senhor Presidente,

(

Solicito a Vossa Excelência indicar o Deputado DANILO
CABRAL (PSB-PE) como titular da Medida Provisória no 808, de 2017, que
"Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo DecretoLei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, em substituição ao deputado JÚLIO
DELGADO (PSB-MG).

Respeitosamente,

(

~~

Deput·_.......-. ~LJ O DELGADO
Líde o PSB

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

·~{ i~JPoSiliiiã

ãi7T.tiiJiO S /..:5-S(;,
SLCN

fiílti
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CAMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Progressista
ft

:

:

;

~o VROG~
•
~"'

~·~ ~

Ofício n° 284/2017/LidPP
Brasília, 23 de novembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

Assunto: Indicação de Parlamentar na Comissão Mista da Medida Provisória
N° 808/2017

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado MAIA FILHO (PP/PI), para
integrar como TITULAR, a Comissão Mista Destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória n° 808, de 2017.

Atenciosamente,
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A publicação
Em.lí.J

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 248/17 -GLPSDB

Brasília,

OZ I2o:l2_

-;

de novembro de 2017.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os senadores FLEXA

RIBEIRO e ROBERTO ROCHA, como titulares, em vaga destinada
ao PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira, da Comissão
Mista destinada a examinar a Medida Provisória n° 808, de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

~ii!IA-7
Mat.292944
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A PJSicação . li>
Em

1.Jll.J..LL

~
C t\.:\tARA I>OS UEPl TAI>OS
Lidt'r:tnça do P\1()8
Brasília,

OF/GAB/I/N°fJO!F

:.J

de novembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
(

\

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos Deputados
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, que comporão a Comissão Especial
destinada a apreciar a Medida Provisória

no 808/2017, que "Altera a Consolidação das Leis do

Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.", em substituição aos
anteriormente indicados.

TITULARES

SUPLENTES

CELSO MALDANER

HILDO ROCHA

DANIEL VILELA

DARCÍSIO PERONDI

Respeitosamente,

Líder do PMDB
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I
CÂMAR \ DO~ I>F.Pl T AI>OS
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Brasília, (f)s- de aa

ta e de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
(

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado VALDIR COLATTO
passa a participar, na qualidade de SUPLENTE, da Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória n° 808/2017, que "Altera a Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943", em substituição ao Deputado

HILDO ROCHA.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e
consideração.

Deputado BALEIA ROSSI
Líder do PMDB

0 8 1~_13
( $??\ cJvVl Ct ~

Recebi em
ç:;::>

Mriana Paáiffía
Mat. 2211857
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Social Cristão - PSC
Líder Deputado PROFESSOR VICTÓRIO GALLI

Partido Social Cristão

Ofício Líder no 113 /2017

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
I

Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o nome
dos Deputados PAULO PEREIRA DA SILVA (SD/SP), para fins de indica-lo ao cargo
de titular e o Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA (SD/SE) como suplente da Comissão
Mista da Medida Provisória n° 808/2017, que "Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943".

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e
elevada consideração.

Respeitosamente,

Deputado PROEJ
Líder

Liderança do Partido Social Cristão - PSC

.

~ 1 ndereço: Praça dos Três Poderes -Anexo I -sala 1606 e Anexo IV- sala 28 s bsolo

.

·(ecebi

'a! JCJh <A

,

Câmara dos Deputados - CEP: 70.160-900 - Brasília/DF
Telefones: (61) 3215-9762 /9771 -Fax: (61 ) 3215-9770
e-mail: lid .psc@camara.gov.br

Susan

Mat ~

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

243

À Publicação

Em_}S_j 02 1J:d_

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PARTJDO DOS TRABALHADORES
Gabinete da Liderança

4

DEFENDENDO
O BRASIL

Ofício no 615 I GAB-LidPT
Brasília- DF, 30 de novembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
EUNICIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
(

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como
membros titulares os deputados(as) PATRUS ANANIAS - PT/MG, e
ARLINDO CHINAGLIA - PT/SP e como suplente os deputados
VICENTINHO - PT/SP e PEDRO UCZAI - PT/SC, na Medida Provisória
no 808, que "Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943".

(

Atenciosamente,

Dep. Carlos
Líder da B

Recebi
l

em;BCJ f ,j

I ,f =f-

gj~lb. DQ___

'C7 JJ.áriana

Patfiffta

Mat. 229857
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6SENADO FEDERAL
GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DA RESISTÊNCIA DEMOCRÁTI

Ofício no 117/2017- GLDPRD

Brasília, 28 de novembro de 2017

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os Senadores Paulo Paim e
Lindbergh Farias como titulares e os Senadores Paulo Rocha e Angela
Portela como suplentes, para a composição da Comissão Mista de Exame

da MP 808/2017, em substituição aos membros já indicados, em vagas
destinadas ao Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.

(

nas
ência Democrática

Excelentíssimo Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente do Congresso N acionai
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O Senhor Presidente da República adotou, em 1º de dezembro de 2017, e
publicou no Diário Oficial da União de 4 de dezembro de 2017, a Medida Provisória
nº 809 de 2017.
Altera a Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, que dispõe sobre
a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, e a Lei nº 7.957, de 20
de dezembro de 1989, que dispõe sobre a tabela de Pessoal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Ibama.

É constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1. Romero Jucá

Valdir Raupp
Waldemir Moka

2. Fernando Bezerra Coelho

Jader Barbalho

3.
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Benedito de Lira

1. Lasier Martins

Omar Aziz

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Armando Monteiro

1. Vicentinho Alves
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Hildo Rocha

1. Jones Martins

Josi Nunes

2. Leonardo Quintão
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1.Pedro Cunha Lima
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1.Julio Cesar
PSB
1.

Cesar Messias

Bloco PTB/PROS/PSL/PRP
Josué Bengtson

1. Paes Landim
DEM
1. Hélio Leite

Danilo Forte
PRB
Celso Russomano

1.Silas Câmara
PCdoB*

Professor Victório Galli

1. Arolde de Oliveira

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 4/12/2017 (Ed. Extra)
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 11/12/2017 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 28/02/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 14/03/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:
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A Publicação
SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB c da Maioria

Em

OF. GLPMDB n° 001/2018

Brasília, 05

1COL02t fi

~e f~e

2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,
(

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro- PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade de
analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 809/2017, que Altera a Lei n°
11.516, de 28 de agosto de 2007, que dispõe sobre a criação do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, e a Lei n° 7. 957,
de 20 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a tabela de Pessoal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -lbama.

Titulares

Suplentes

Senador Valdir Raupp

Senador Romero Jucá

Senador Waldemir Moka

Senador Fernando Bezerra Coelho

Senador Jader Barbalho

Vago

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
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Brasília, 05 de dezembro de 2017.

A Publicação
Em

Senhor Presidente,

1

I S" tS'Ji?dlL

4

Solicito a Vossa Excelência indicar o Deputado CESAR

(

MESSIAS (PSB-AC) como titular da Medida Provisória n° 809, de 2017, que
"Altera a Lei no 11.516, de 28 de agosto de 2007, que dispõe sobre a criação
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto
Chico Mendes, e a Lei no 7.957, de 20 de dezembro de 1989, que dispõe sobre
a tabela de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis -

Ibama, em substituição ao deputado JÚLIO

DELGADO (PSB-MG).

Respeitosamente,

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 02-L-Democratas/18

Brasília, 15 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

(
Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado DANILO FORTE para integrar,
como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória n° 809, de 01 de dezembro de 2017, que "altera a Lei n °11.516, de 28 de
agosto de 2007, que dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, e a Lei n ° 7.957, de 20 de dezembro de
1989, que dispõe sobre a tabela de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis- lbama", em vaga existente.

Respeitosamente,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 012-L -Democratas/18

Brasília, 31 de janeiro de 2018 .

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

(
\

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado HÉLIO LEITE para integrar, como
membro suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória n° 809, de 01 de dezembro de 2017, que "altera a Lei n ° 11.516, de 28 de

agosto de 2007 , que dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, e a Lei n o 7.957 , de 20 de dezembro de
1989, que dispõe sobre a tabela de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis- lbama", em vaga existente.
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Brasília,

(!/~-de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 809/2017, que "Altera a Lei n° 11.516, de 28.08.2017, que dispõe
sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto
Chico Mendes, e a Lei n° 7.957, de 20.12.1989, que dispõe sobre a tabela de Pessoal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis - IBAMA.", em
substituição aos anteriormente indicados.

(
TITULARES

SUPLENTES

HILDO ROCHA

JONES MARTINS

JOSI NUNES

LEONARDO QUINTÃO

Respeitosamente,

Deputado BALEIA ROSSI
Líder do PMDB
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A Publicacãn

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bloco PTB/PROS/PSUPRP

OF. /No
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Dl.- /2018
Brasília,

o"f-

de V::fJ€f2t: ; ~o

de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o (a)
Senhor (a) Deputado (a) S"o~v§ 11€UG;l"SOV (P;::J/PA) , na condição de

VJ

V'v ./.. Qf?

Provisória no

,
õ"'oCf (

eo02~ ~~

para a composição da Comissão Mista da Medida

l?r l E o

:»e .s JPtG v r8,;

(QéPvf".Q::.:O eee5> J..GUZ!>.'m (PIV/&5-1~
t\.JGJ

tfQ

<4 Q

"YJ D-Loeo

Pu I

Ptos/

/lsl I PRP~

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e
(

consideração.

Atenciosamente ,

. \\v---·

Deputado FELIPE O~NIER
Líder do Bloco PTB/PR S/PSUPRP

R-:ccbi o~;,..,:!l~l
02 to: - i -~- I cZ
I t20t f
.;~:-, ··
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.-.

I)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

255

O Senhor Presidente da República adotou, em 8 de dezembro de 2017, e
publicou no Diário Oficial da União de 11 de dezembro de 2017, a Medida Provisória
nº 810 de 2017.
Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a Lei nº 8.387,
de 30 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

Fica constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1. Romero Jucá

Eduardo Braga
Fernando Bezerra Coelho

2. Airton Sandoval

Dário Berger

3. Elmano Férrer
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Wilder Morais

1. Lasier Martins

Otto Alencar

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Randolfe Rodrigues

1.

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Eduardo Lopes

1. Cidinho Santos
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Hildo Rocha

1. Jones Martins

Josi Nunes

2. Leonardo Quintão
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1.Pedro Cunha Lima
PR
1.

Bilac Pinto
PSD
Domingos Neto

1. Júlio Cesar
PSB
1.

Valtenir Pereira

Bloco PTB/PROS/PSL/PRP
Pedro Fernandes

1.
DEM
1. Alan Rick

Pauderney Avelino
PRB

1.

Silas Câmara
PPS*
Alex Manente

1. Carmen Zanotto

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 11/12/2017
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 18/12/2017 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 07/03/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 21/03/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de lideranças:
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB e da Maioria

OF. GLPMDB nº 002 / 2018

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

(
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade de
analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 810/2017, que Altera a Lei nº
8.248, de 23 de outubro de 1991, e a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e dá
outras providências.

Titulares

Suplentes

Senador Eduardo Braga

Senador Romero Jucá

Senador Fernando Bezerra Coelho

Senador Airton Sandoval

Senador Dário Berger

Senador Elmano Férrer

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.

LIRA
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício nº 013-L-Democratas/18

Brasília, 31 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

(

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 81 O, de 8 de
dezembro de 2017, que "Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a Lei nº
8.387, de 30 de dezembro de 1991, e dá outras providências".

TITULAR
Deputado PAUDERNEY AVELINO
SUPLENTE
Deputado ALAN RICK
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bloco PTB/ PROS/ PSL/ PRP ....

Of. Nº 15 /2017

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

CONf ERE COM OOR\G\NAL
Senhor Presidente,

(
Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

Atenciosamente,

~/J~

Deputado EROS, BIONDINI
Líder do Bloco PTB/ PROS/ PSL/ PRP ....

\

\ '-.,,
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Liderança do P\IDH
OF/GAB/1/Nº

(

Iz

Brasília,

//J de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória nº 810/2017, que "Altera a Lei nº 8.248, de 23.10.1991, (que dispõe sobre
a capacidade e competitividade do setor de informática e automação, e dá outras
providências), e a Lei nº 8.387, de 30.12.1991, (que dá nova redação ao §1° do art. 3° aos
arts. 7° e 9° do Decreto-Lei nº 288, de 28.02.1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei nº
1.455, de 07.04.1976 e ao art. 10 da Lei nº 2.145, de 29.12.1953, e dá outras providências) e
dá outras providências.", em substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES

SUPLENTES

HILDO ROCHA

JONES MARTINS

JOSI NUNES

LEONARDO QUINTÃO

Respeitosamente,

Deputado BALEIA ROSSI
Líder do PMDB
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SENADOFEDERAL
Bloco Democracia e Cidadania
PSB - PPS - PCdoB - Rede
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.·1'

(3

~

GLBPDC- Memo. 097/2017

Brasília, 13 de dezembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação para Comissão Mista

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Randolfe
Rodrigues para compor, na condição de membro titular, a Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 81 O, de 2017, em substituição
à Senadora Lídice da Mata.
Atenciosamente,

V

-

.

~ ~

- --~iuor João Capiberibe

Líder do Bloco Democracia e Cidadania

Recebi:1:5'_10 12\~

ªcidl1
a. ffi ,
.91.áriana Paáillia
'•~! ?2Q857
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SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

OF. Nº 122/2017-BLOMOD
Brasília, 13 de dezembro de 2017.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
(

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Eduardo Lopes
(PRB-RJ) como membro Titular, e o Senador Cidinho Santos (PR-MT) como
membro suplente, ambos da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 810, de 2017, que "altera a Lei nº 8.248, de 23 de
outubro de 1991, e a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e dá outras
providências".

Respeitosamente,
/

·-.....
SLCN ' \
t

lís .f)
---

Fls.:

hi~ '/

:h :sy
-() O,Z I

e'. i I

(ê;f

we

!Q808~
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•

SENADO FEDERAL
Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista
MEMO Nº 004-BLDPRO/2018

Brasília, 07 de fevereiro de 2018.

À Sua Excelência
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

ASSUNTO: Indicação de membros da Comissão de Medida Provisória 810/2017

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no Regimento Interno, indico como titular
os Senadores Wilder Morais (PP/GO) e Otto Alencar (PSD/BA) e como suplente o
Senador Lasier Martins (PSD/RS) para compor a Comissão Mista da Medida
Provisória nº 810, de 2017, que tem como finalidade emitir parecer sobre a Medida
Provisória nº 81 O, de 08 de dezembro de 2017.

Atenciosamente,

rlamentar Democracia Progressista

Senado Federal - Ala Senador Teotonio Vilela, Gabinete 22 -Fones : (61) 3303-5134 - CEP:70. 165-900 Brasília
e-mail: lid.psd@senado.leg.br

F
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Liderança do Partido Republicano Brasileiro

Ofício lnd nº 3/2018
Brasília, 6 de fevereiro de 2018
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Assunto: Indicação para a Comissão Mista da Medida Provisória nº 810/2017

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o Deputado Silas
Câmara {PRB/ AM), como membro Titular, para integrar a Comissão Mista

da Medida Provisória n° 810/2017, que "Altera a Lei n° 8.248, de 23 de
outubro de 1991, e a Lei n° 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e dá outras
providências", na vaga destinada ao Partido Republicano Brasileiro.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada consideração.

. .,......,...~

1~ SLCN

f·. Fls.:

'Í

( Pf-
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Liderança do Partido Republicano Brasileiro
Ofício lnd nº 194/2017
Brasília-DF, 11 de dezembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Assunto: Indicação para a Comissão Mista da Medida Provisória nº 810/2017

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o Deputado Silas
Câmara {PRB/ AM), como membro TITULAR, da Comissão Mista da Medida

Provisória n° 810/2017, que "Altera a Lei n° 8.248, de 23 de outubro de

1991, e a Lei n° 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e dá outras
providências - Trata de incentivo fiscal para o setor de informática ."
Por oportuno , renovo a Vossa Excelência meus protestos de
(

elevada consideração.
Respeitosamente ,

,,...---

Recebi em_ & / ~ 'ÂJÍt-

~ silvã.
l(f:U/
SLCN
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Brasília, 13 de dezembro de 201 7.

OF.IB I 259 / 17.

Senhor Presidente,

{

'

Solicito a Vossa Excelência indicar o Deputado V AL TENIR
PEREIRA (PSB-MT) como titular da Medida Provisória nº 810, de 2017,

que "Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a Lei nº 8.387, de 30
de dezembro de 1991, e dá outras providências, em substituição ao deputado
JÚLIO DELGADO (PSB-MG).

Respeitosamente,

Deputa

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

v~

~~ uo ç_ l \ W~/ u
6M )~ /11-l ~~ .
J2 'v\ 1 ~ (V\1'11/Yl
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Câmara dos Deputados
Gabinete da Liderança do PR

Of. nº 438/2017 - LidPR
Brasília, 12 de dezembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira

Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Senado Federal

Assunto: Indicação de membros na Comissão Mista 810/2017.
(

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o
Deputado Bilac Pinto (PR/MG) para membro titular na Comissão Mista 810 de
2017, que "altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a Lei nº 8.387, de 30 de

dezembro de 1991, e dá outras providências".
Respeitosamente,

Deputado lÍocha

Líder do Partido (. t kpública - PR

(

----

SLCN

. Fls.:

/10

Liderança do Partido da República - Praça dos Três Poderes, '. âmara dos Deputados, Sala 122-Anexo 11. - Bloco das Lideranças
Partidárias (BLP) - Pavimento superi, · - Ala das Lideranças Deputado Álvaro Vali e
Tel: 6 l-32 l 5S 50 FAX: 61-32159577
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O Senhor Presidente da República adotou, em 21 de dezembro de 2017, e
publicou no Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 2017, a Medida Provisória
nº 811 de 2017.
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - PréSal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a política de
comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.

É constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1. Romero Jucá

Rose de Freitas
João Alberto

2. Zeze Perrela

Fernando Bezerra Coelho

3.

Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Benedito de Lira

1. Lasier Martins

Omar Aziz

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Armando Monteiro

1. Vicentinho Alves
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Hildo Rocha

1. Josi Nunes

Jones Martins

2. Leonardo Quintão
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1.Pedro Cunha Lima
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1.Julio Cesar
PSB

Júlio Delgado

1. Bebeto
Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Pedro Fernandes

1.
DEM
1. Efraim Filho

José Carlos Aleluia
PRB

1.

Vinicius Carvalho
PHS*
Pastor Eurico

1. Givaldo Carimbão

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 22/12/2017
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 10/02/2018 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 18/03/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 01/04/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
IB~oco PTB/ PROS/ PSll PRP ....

Of. N° 15/2017

A Sua Excelência o Senhor
Senador IEUN[CIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

c
Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PIEDRO FIERNANDIES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

(

Atenciosamente,

----~""

-..·-- --_-:

Deputí31do

.

EROS/ BiONDIN~

Uder do Bloco PTB/IPROS/ PSUIPRP ....

----·--·-· ------·~

··-

- - -- -- - -·--·--··--···-

.
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB c da Maioria

~-

OF. GLPMDB n° 00312018

Brasília, 05 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900- Brasília- DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,
{

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro- PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade de
analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 81112017, que Altera a Lei n°
12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa
pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural
S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a política de comercialização de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.

(

Titulares

Suplentes

Senadora Rose de Freitas

Senador Romero Jucá

Senador João Alberto

Senador Zeze Perrella

Senador Fernando Bezerra Coelho

VAGO

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.

LIRA
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Brasília,

C5

de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 811/2017, que "Altera a Lei n° 12.304, de 02.08.2010, que autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração
de Petróleo e Gás Natural S. A. - Pré-Sal Petróleo S. A. - PPSA e dispõe sobre a política de
comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.", em substituição aos

(

anteriormente indicados.
TITULARES

SUPLENTES

HILDO ROCHA

JOSI NUNES

JONES MARTINS

LEONARDO QUINTÃO

Respeitosamente,

Líder do PMDB
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Brasília , 15 de janeiro de 2018 .

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

(
Senhor Presidente ,

Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA para
integrar, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n° 811, de 21 de dezembro de 2017 , que "Altera a Lei n ° 12.304,
de 2 de agosto de 201 O, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a política de comercialização de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos", em vaga existente.

(

~AÍ~ FILHO
o eJnocratas
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Ofício n° 014-L-Democratas/18

Brasília, 31 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

(
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que integrarei, como membro suplente, a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 811, de 21
de dezembro de 2017, que "Altera a Lei n ° 12.304, de 2 de agosto de 2010, que
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira
de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA e
dispõe sobre a política de comercialização de petróleo, gás natural e outros
(

hidrocarbonetos", em vaga existente.

Respeitosamente,
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Liderança do Partido Republicano Brasileiro
Ofício lnd no 5/2018
Brasília,

Jt;!ot) J~

7~

de 2018

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Assunto: Indicação para a Comissão Mista da Medida Provisória n° 811/2017

Senhor Presidente,
r'

Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o Deputado Vinícius
Carvalho (PRB/SP), como membro Titular, para integrar a Comissão Mista da Medida
Provisória n° 811/2017, que "Retira vedação para que a Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA
possa atuar diretamente na comercialização de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos, preferencialmente na modalidade leilão; define a receita advinda da
comercialização de petróleo e gás natural da União; veda que a remuneração e os
gastos incorridos pela PPSA na execução de suas competências legais sejam
deduzidos do montante apurado com a comercialização; e estabelece dispositivo para
que a parcela do quinhão de produção cabível a União como contrapartida aos gastos
incorridos pelo titular dos direitos de exploração e produção da área sob contrato
adjacente, nas individualizações da produção envolvendo áreas da União, receba o
mesmo tratamento conferido ao custo em óleo no regime de partilha de produção", na
vaga destinada ao Partido Republicano Brasileiro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada consideração.
Respeitosamente,
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O Senhor Presidente da República adotou, em 26 de dezembro de 2017, e
publicou no Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 2017, a Medida Provisória
nº 812 de 2017.
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da Constituição
Federal, e institui o Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO, e a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001,
que dispõe sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste.

É constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1. Elmano Férrer

Simone Tebet
Garibaldi Alves Filho

2. Romero Jucá

Valdir Raupp

3. Waldemir Moka
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Wilder Morais

1. Sérgio Petecão

Otto Alencar

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Armando Monteiro

1. Vicentinho Alves
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Hildo Rocha

1. Josi Nunes

Jones Martins

2. Leonardo Quintão
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1.Pedro Cunha Lima
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1.Julio Cesar
PSB

Júlio Delgado

1. Bebeto
Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Pedro Fernandes

1.
DEM
1. Efraim Filho

Danilo Forte
PRB
Celso Russomano

1.Silas Câmara
PV*

Leandre

1. Evair Vieira de Melo

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 27/12/2017
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 10/02/2018 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 02/04/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB e da Maioria

Brasllia, 05: : : : : Z e 2018.

OF. GLPMDB n° 004/2018

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900- Brasília- DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade
de analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 812/2017, que Altera a
Lei n° 7. 827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea
"c", da Constituição Federal, e institui o Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a Lei n° 1O. 177,
de 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

Titulares

Suplentes

Senadora Simone Tebet

Senador Elmano Ferrer

Senador Garibaldi Alves Filho

Senador Romero Jucá

Senador Valdir Raupp

Senador Waldemir Moka

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.

O LIRA
a Maioria
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Brasília, 07 de fevereiro de 2018.

À Sua Excelência
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

ASSUNTO: Indicação de membros da Comissão de Medida Provisória 812/2017

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no Regimento Interno, indico como titular
os Senadores Wilder Morais (PP/GO) e Otto Alencar (PSD/BA) e como suplente o
Senador Sérgio Petecão (PSD/AC) para compor a Comissão Mista da Medida

Provisória n° 812, de 2017, que tem como finalidade emitir parecer sobre a Medida
Provisória n° 812, de 26 de dezembro de 2017.

Atenciosamente,

Senado Federal - Ala Senador Teotonio Vilela, Gabinete 22 -Fones: (61) 3303-5134- CEP:70. 165-900 Brasília-O F
e-mail : lid.psd@senado.leg.br
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Brasília,

IJS de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 812/2017, que "Altera a Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, e institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a
Lei n° 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre as operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.", em
substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES

SUPLENTES

HILDO ROCHA

JOSI NUNES

JONES MARTINS

LEONARDO QUINTÃO

Respeitosamente,

Deputado BALEIA ROSSI
Líder do PMDB
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Brasília, 15 de janeiro de 2018.

Ofício n° 01-L-Democratas/18

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado DANILO FORTE para integrar,
como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida

Provisória n° 812, de 26 de dezembro de 2017, que "Altera a Lei n ° 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da Constituição
Federal, e institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO , o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a Lei n ° 10.177, de 12 de janeiro de 2001,
que dispõe sobre as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste", em vaga existente.

Respeitosamente ,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 06-L-Democratas/18

Brasília, 17 de janeir de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência que integrarei, como membro suplente, a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 812, de 26
de dezembro de 2017, que "Altera a Lei n ° 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, e institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO, e a Lei n ° 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste", em vaga existente.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
B~oco PTB/ PROS/ PSll PRP ....

Of. N° 15/2017

Brasília, 14 de marçó de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador IEUNiCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

CONFERE COM OORIGINAL

Senhor Presidente,

Com os meus cump rimentos, ind ico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PIEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

Atenciosamente,

___. ...

::...-.- ~ --

Deputado

IEROS- B~ONDIN~

Udler dlo Bloco PTB/ PROS/ PSll PRP ....
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O Senhor Presidente da República adotou, em 26 de dezembro de 2017, e
publicou no Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 2017, a Medida Provisória
nº 813 de 2017.
Altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975,
para dispor sobre a possibilidade de movimentação da conta do
Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

É constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1. Roberto Requião

Marta Suplicy
José Maranhão

2. Romero Jucá

Fernando Bezerra Coelho

3. Airton Sandoval

Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Benedito de Lira

1. Lasier Martins

Omar Aziz

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Armando Monteiro

1. Vicentinho Alves
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Hildo Rocha

1. Josi Nunes

Jones Martins

2. Leonardo Quintão
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1.Pedro Cunha Lima
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1.Julio Cesar
PSB

Júlio Delgado

1. Bebeto
Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Pedro Fernandes

1.
DEM
1. Eli Côrrea Filho

Marcelo Aguiar
PRB
Celso Russomano

1.Silas Câmara
PSOL*

Ivan Valente

1. Chico Alencar

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 27/12/2017
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 10/02/2018 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 02/04/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bloco PTB/ PROS/ PSL/ PRP ....

Of.N°15/2017

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

(

Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titu lar, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

{

Atenciosamente,

2 / /'

1

Deputado EROS BIONDINI
Líder do Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB e da Maioria

Brasília, 05 de fevereiro de 2018.

OF. GLPMDB n° 005/2018

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900- Brasília- DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade
de analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 813/2017, que Altera a
Lei Complementar n° 26, de 11 de setembro de 1975, para dispor sobre a
possibilidade de movimentação da ,conta do Programa de Integração Social - PIS e
do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

Titulares

Suplentes

Senadora Marta Suplicy

Senador Roberto Requião

Senador José Maranhão

Senador Romero Jucá

Senador Fernando Bezerra Coelho

Senador Airton Sandoval

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.

~~

(

.....

SLCN

JJ
~

\ F/s.:
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Brasília,

tJ5' de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 813/2017, que "Altera a Lei Complementar n° 26, de 11 de setembro
de 1975, para dispor sobre a possibilidade de movimentação da conta do Programa de
Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP.", em substituição aos anteriormente indicados.
\

TITULARES

SUPLENTES

HILDO ROCHA

JOSI NUNES

JONES MARTINS

LEONARDO QUINTÃO

Respeitosamente,

Deputad
Líder do PMDB
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' CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 015-L-Democratas/18

Brasília, 31 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 813, de 26
de dezembro de 2017, que "Altera a Lei Complementar n

o

26, de 11 de setembro de

1975, para dispor sobre a possibilidade de movimentação da conta do Programa de
Integração Social- PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
-PASEP".

(

l

TITULAR
Deputado MARCELO AGUIAR
SUPLENTE
Deputado ELI CORRÊA FILHO
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O Senhor Presidente da República adotou, em 28 de dezembro de 2017, e
publicou no Diário Oficial da União de 29 de dezembro de 2017, a Medida Provisória
nº 814 de 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe
sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

É constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1. Fernando Bezerra Coelho

Eduardo Braga
Dário Berger

2. Romero Jucá

Valdir Raupp

3.
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Benedito de Lira

1. Lasier Martins

Omar Aziz

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Armando Monteiro

1. Vicentinho Alves
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Baleia Rossi

1. Fabio Reis

Pedro Paulo

2. Soraya Santos
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1.Pedro Cunha Lima
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1.Julio Cesar
PSB
1.

Danilo Cabral

Bloco PTB/PROS/PSL/PRP
Pedro Fernandes

1. Aureo
DEM
1. Paulo Azi

Abel Mesquita Jr.
PRB
Silas Câmara

1.
REDE*

João Derly

1.

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

301

É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 29/12/2017
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 10/02/2018 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 02/04/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....

Of. N° 15/2017

22 Fevereiro 2018
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Brasília, 14 de març de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

{

Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

{
Atenciosamente ,

2/ /

J

Deputado EROS BIONDINI
Líder do Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 016-L-Democratas/18

Brasília, 31 de j neiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

(

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória no 814, de 28
de dezembro de 2017, que "Altera a Lei n ° 12.111 , de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei n ° 10.438,
de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - COE e dispõe sobre a universalização do serviço público de energia
elétrica".

TITULAR
Deputado ABEL MESQUITA JR.
SUPLENTE
Deputado PAULO AZI

Respeitosament

Depur(,4~~

ILHO

Líde~ o-~emocratas

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

304

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

A Publi;a·ção
SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB c da Maioria

Em

~
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OF. GLPMDB n° 006/2018

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência , comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro- PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade de
analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 814/2017, que Altera a Lei n°
12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica
nos Sistemas Isolados, e a Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a
expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição

tarifária

extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
- Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético - COE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.
(

Titulares

Suplentes

Senador Eduardo Braga

Senador Fernando Bezerra Coelho

Senador Dário Berger

Senador Romero Jucá

Senador Valdir Raupp

VAGO

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.

Senador RAI

Líder do PMDB
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OF./ B I 03 I 18.

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência indicar o Deputado DANILO

CABRAL (PSB-PE) como titular da Medida Provisória n° 814, de 2017,
que altera a Lei n° 12.111, de 9 de dezembro de 2009, dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei n° 10.438, de 26 de
abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia.
Respeitosamente,
(

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta
R-:•cebi Ort~ 1 nól
D~tT

;

:f-

~;;":f.

! 11<

I r2

I

--Jiil~

o2o lg

.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Liderança do Partido Republicano Brasileiro
Ofício lnd no 4/2018
Brasília , 6 de fevereiro de 2018
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Assunto: Indicação para a Comissão Mista da Medida Provisória n° 814/2017

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o Deputado Silas
Câmara (PRB/ AM), como membro Titular, para integrar a Comissão Mista
da Medida Provisória n° 814/2017, que "Altera a Lei no 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
(

e dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica", na
vaga destinada ao Partido Republicano Brasileiro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada consideração .
Respeitosamente ,
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Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Em~J;;~J {~

OF .N° 03/2018.
Brasília, 07 de fevereiro de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

f
Com os meus comprimentos, indico o Senhor Deputado AUREO
(SD/RJ) , na condição de Suplente, para a composição da Comissão Mista da
Medida Provisória n° 814/2017 , que "altera a Lei n° 12.111 , de 9 de dezembro de

2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002 , que dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial , recomposição tarifária extraordinária , cria o Programa
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - COE e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica. ".
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e
consideração.
Atenciosamente,
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O Senhor Presidente da República adotou, em 29 de dezembro de 2017, e
publicou na Edição Extra do Diário Oficial da União de 29 de dezembro de 2017, a
Medida Provisória nº 815 de 2017.
Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes
federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios FPM, no exercício de 2018.

É constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

Garibaldi Alves Filho

SUPLENTES
PMDB
1. Raimundo Lira

Marta Suplicy

2. João Alberto

Dário Berger

3. Jader Barbalho
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Benedito de Lira

1. Lasier Martins

Omar Aziz

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Armando Monteiro

1. Vicentinho Alves
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Hildo Rocha

1. Jones Martins

Josi Nunes

2. Leonardo Quintão
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1.Pedro Cunha Lima
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1. Júlio Cesar
PSB

Júlio Delgado

1. Bebeto
Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Pedro Fernandes

1.
DEM
1. Felipe Maia

Carlos Melles
PRB
Celso Russomano

1.Silas Câmara
PEN*

Junior Marreca

1.

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 29/12/2017
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 10/02/2018 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 02/04/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:
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A Publicação
SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB c da Maioria

OF. GLPMDB n° 007 I 2018

Em

15 to2tiJ
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Brasília, 05 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900- Brasília- DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

(
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade
de analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 815/2017, que Dispõe
sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem

o Fundo de Participação dos Municípios- FPM, no exercício de 2018.

Titulares

(

Suplentes

Senador Garibaldi Alves Filho

Senador Raimundo Lira

Senadora Marta Suplicy

Senador João Alberto

Senador Dário Berger

Senador Jader Barbalho

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelê

ia votos de apreço e consideração.
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A Publicação
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GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 007 -L-Democratas/18

Brasília, 30 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado CARLOS MELLES para integrar,
como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória n° 815, de 29 de dezembro de 2017 , que "Dispõe sobre a prestação de
apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios- FPM, no exercício de 2018 .", em vaga existente.
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GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 017 -L-Democratas/18

Brasília, 31 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado FELIPE MAIA para integrar, como
membro suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória n° 815, de 29 de dezembro de 2017, que "Dispõe sobre a prestação de

apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios- FPM, no exercício de 2018", em vaga existente.

(

Respeitosamente,

~

Deputaao
Líder d
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
"""_,,_ Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....

Of.N°15/2017

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração .

Atenciosamente,

2

/_;1

Deputado EROS BIONDINI
Líder do Bloco PTB/ PROS/ PSL/ PRP ....
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Brasília,

t!J;?Z

de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 815/2017, que "Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela
União aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no
exercício de 2018.", em substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES

SUPLENTES

HILDO ROCHA

JONES MARTINS

JOSI NUNES

LEONARDO QUINT ÃO

Respeitosamente,

Deputado BALEIA ROSSI
Líder do PMDB
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O Senhor Presidente da República adotou, em 29 de dezembro de 2017, e
publicou na Edição Extra do Diário Oficial da União de 29 de dezembro de 2017, a
Medida Provisória nº 816 de 2017.
Cria cargos em comissão para compor os Conselhos de Supervisão
dos Regimes de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito
Federal.

É constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1. Fernando Bezerra Coelho

João Alberto
Airton Sandoval

2. Romero Jucá

Simone Tebet

3. Zeze Perrela
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Benedito de Lira

1. Lasier Martins

Omar Aziz

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Armando Monteiro

1. Vicentinho Alves
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Josi Nunes

1. Hildo Rocha

Leonardo Quintão

2. Jones Martins
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1.Pedro Cunha Lima
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1.Júlio Cesar
PSB

Júlio Delgado

1. Bebeto
Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Pedro Fernandes

1.
DEM
1. Francisco Floriano

Sóstenes Cavalcante
PRB
Celso Russomano

1.Silas Câmara
PDT*

André Figueiredo

1. Damião Feliciano

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 29/12/2017
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 10/02/2018 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 02/04/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB c da Maioria

OF. GLPMDB n° 008 I 2018

Brasília, 05 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

(

(

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro- PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade de
analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 81612017, que Cria cargos em

comissão para compor os Conselhos de Supervisão dos Regimes de Recuperação
Fiscal dos Estados e do Distrito Federal.

Titulares

(
(

Suplentes

Senador João Alberto

Senador Fernando Bezerra Coelho

Senador Airton Sandoval

Senador Romero Jucá

Senadora Simone Tebet

Senador Zeze Perrella

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 018-L-Democratas/18

~~t6 l
Brasília, 31 de janeiro de 2018 .

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

(
Senhor Presidente ,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 816, de 29
de dezembro de 2017 , que "Cria cargos em comissão para compor os Conselhos de
Supervisão dos Regimes de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal".

TITULAR
Deputado SÓSTENES CAVALCANTE

(
(

SUPLENTE
Deputado FRANCISCO FLORIANO

Respeitosamente,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....

Of. N° 15/2017

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data .

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

(
(

Atenciosamente,

2/ /

J

Deputado EROS BIONDINI
Líder do Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....
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Brasília, ()

S

de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 816/2017, que "Cria cargos em comissão para compor os Conselhos
de Supervisão dos Regimes de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal.", em
substituição aos anteriormente indicados.

(
(

TITULARES

SUPLENTES

JOSI NUNES

HILDO ROCHA

LEONARDO QUINTÃO

JONES MARTINS

Respeitosa mente,

Deputado BALEIA ROSSI
Líder do PMDB
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O Senhor Presidente da República adotou, em 4 de janeiro de 2018, e
publicou no Diário Oficial da União de 5 de janeiro de 2018, a Medida Provisória nº
817 de 2018.
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de salários,
vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras
providências.

É constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1. João Alberto

Valdir Raupp
Romero Jucá

2. Elmano Férrer

Eduardo Braga

3.
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Ivo Cassol

1.
2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
João Capiberibe

1.
2.

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Armando Monteiro

1. Vicentinho Alves
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Cabuçu Borges

1. Hildo Rocha

Marinha Raupp

2. Leonardo Quintão
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1. Pedro Cunha Lima
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1. Júlio Cesar
PSB

Júlio Delgado

1. Bebeto
Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Nilton Capixaba

1. Carlos Andrade
DEM
1. Abel Mesquita Jr.

Marcos Rogério
PRB

1.

Lindomar Garçon
SD*
Aureo

1. Major Olimpio

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 05/01/2018
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 10/02/2018 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 02/04/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:
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SENADO FEDERAL
Bloco Democracia e Cidadania
PSB - PPS- PCdoB- Rede

GLBPDC- Memo. 00112018
Brasília, 6 de fevereiro de 20 18.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação P.ara Comissão Mista

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a minha indicação para compor, na
condição de membro titular, a Comissão Mista destinada a apreciar a
Medida Provisória no 817, de 2018.
Atenciosamente,

J õão

C~pfuer1b~

Líder do Bloco Democracia e Cidad ia
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SENADOFEDERAL

~

Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista
MEMO No 002-BLDPR0/2018

/

Brasília, 06 de fevereiro de 2018.

À Sua Excelência
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

(

ASSUNTO: Indicação de membros da Comissão de Medida Provisória 817/2018

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no Regimento Interno, indico como
titular o Senador Ivo Cassol (PP/RO) para compor a Comissão Mista da Medida

Provisória

B

0

817, de 2018, que tem como finalidade emitir parecer sobre a Medida

Provisória no 817, de 4 de janeiro de 2018.

Atenciosamente,

R':"c~bi Orir:fn~l

Dat

:.L_; J.., I JJI%
11 ~- V'C -- -~·

-\ .. -,;;·.;;t._, I)

~-

Senado Federal- Ala Senador Teotonio Vilela, Gabinete 22 -Fones: (61) 3303-5134- CEP:70.165-900 Brasília-DF
e-mail: lid.psd@senado.leg.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 05-L-Democratas/18

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

(
Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado MARCOS ROGÉRIO para
integrar, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a

Medida Provisória n° 817, de 04 de janeiro de 2018, que "Disciplina o disposto nas
Emendas Constitucionais n° 60, de 11 de novembro de 2009, n° 79, de 27 de maio de
2014, e n° 98 , de 06 de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de salários,
vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e
aos empregados dos ex-Territórios Federais, integrantes do quadro em extinção de que
(

trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências.", em
vaga existente.

Deputado
Líder d
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 019-L-Democratas/18

Brasília, 31 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado ABEL MESQUITA JR. para
integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n° 817, de 04 de janeiro de 2018, que "Disciplina o disposto nas

Emendas Constitucionais n° 60, de 11 de novembro de 2009, n° 79, de 27 de maio de
2014, e n° 98, de 06 de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de salários,
vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e
aos empregados dos ex-Territórios Federais, integrantes do quadro em extinção de que

C

trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências", em
vaga existente.
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Gabinete do Líder do PMDB e da Maioria
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Brasília,

Õs

-~ ~ -=-

~o

,

de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900- Brasília- DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade
de analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 817/2018, que Disciplina

o disposto nas Emendas Constitucionais n° 60, de 11 de novembro de 2009, n° 79,
de 27 de maio de 2014, e n° 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas
de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis,
aos militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais, integrantes do quadro
em extinção de que trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, e dá
outras providências.
(

Titulares

Suplentes

Senador Valdir Raupp

Senador João Alberto

Senador Romero Jucá

Senador Elmano Ferrer

Senador Eduardo Braga

VAGO

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.

Senador R I
Líder do PMDB e

Maioria
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....

Of. N° 15 /2017

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

(
Atenciosamente,

2 / /'

1

Deputado EROS BIONDINI
Líder do Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bloco PTB/PROS/PSLIPRP
OF. N° 04/2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

(
Com os meus comprimentos, indico o Deputado NILTON CAPIXABA

(PTB/RO) , na condição de Titular, em substituição ao Deputado PEDRO
FERNANDES (PTB/MA), e o Deputado CARLOS ANDRADE (PHS/RR), na
condição de Suplente, para a composição da Comissão Mista da Medida

Provisória n° 817/2018, que "disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais n°
60, de 11 de novembro de 2009, n° 79 , de 27 de maio de 2014, e n° 98, de 6 de
dezembro de 2017 , dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados
dos ex-Territórios Federais, integrantes do quadro em extinção de que trata o art.
89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31 da Emenda
(

Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências . ".
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e
consideração.
Atenciosamente,

De~àB~ ·

Líder do Bloco PTB/PR

Deputado

~PSLIPRP

ST R EURICO

Líder do PHS

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

336

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

( \\1 \R\ ()()~ DFPl f \DO~
Lidl'ran~·a tlu P\IDB
OF/GAB/I/N° ~

(

Brasília,

{J 5

de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 817/2018, que "Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais n°
60, de 11 de novembro de 2009, n° 79, de 27 de maio de 2014, e n° 98, de 6 de dezembro
de 2017, dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens
aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,

(

integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.", em substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES

SUPLENTES

CABUÇU BORGES

HILDO ROCHA

LEONARDO QUINTÃO

JONES MARTINS

Respeitosa mente,

Líder do PMDB
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2 .J

Brasília,

O,? de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OUVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada MARINHA RAUPP -

PMDB passa a integrar, na qualidade de TITULAR, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória no 817/2017, que "Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais n° 60, de 11 de novembro de 2009, no 79, de 27 de maio de 2014, e n° 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens
aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras

c

providências.", em substituição ao Deputado LEONARDO QUINTÃO -

PMDB, que passa à

qualidade de SUPLENTE, em substituição ao Deputado JONES MARTINS- PMDB.

Respeitosamente,

Deputa

Líder do PMDB
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Liderança do Partido Republicano Brasileiro
Ofício lnd no 1/2018
Brasília, 6 de fevereiro de 2018
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Assunto: Indicação para a Comissão Mista da Medida Provisória n° 817/2018

Senhor Presidente,
Ao

cumprimentá-lo

cordialmente,

indico

o

Deputado

Lindomar Garçon (PRB/RO), como membro Titular, para integrar a

Comissão Mista da Medida Provisória n° 817/2018, que "Disciplina o disposto
nas Emendas Constitucionais n° 60, de 11 de novembro de 2009, n° 79, de
27 de maio de 2014, e no 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato das
(

Disposições

Constitucionais

Transitórias

e

o

art.

31

da

Emenda

Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências", na
vaga destinada ao Partido Republicano Brasileiro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada consideração .
Respeitosamente,
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O Senhor Presidente da República adotou, em 11 de janeiro de 2018, e
publicou no Diário Oficial da União de 12 de janeiro de 2018, a Medida Provisória nº
818 de 2018.
Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o
Estatuto da Metrópole, e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana.
É constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1. Dário Berger

Marta Suplicy
Roberto Requião

2.

Airton Sandoval

3.
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Benedito de Lira

1. Lasier Martins

Omar Aziz

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Armando Monteiro

1. Vicentinho Alves
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Josi Nunes

1. Hildo Rocha

Leonardo Quintão

2. Jones Martins
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1. Pedro Cunha Lima
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1. Júlio Cesar
PSB

Júlio Delgado

1. Bebeto
Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Pedro Fernandes

1.
DEM
1. Professora Dorinha Seabra Rezende

Efraim Filho
PRB
Celso Russomano

1.Silas Câmara
PODE*

Ricardo Teobaldo

1. Aluisio Mendes

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 12/01/2018
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 10/02/2018 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 02/04/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB c da Maioria

OF. GLPMDB n° 010/2018

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade
de analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 818/2018, que Altera a
Lei n° 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole, e a Lei
n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.

Titulares

Suplentes

Senadora Marta Suplicy

Senador Dário Berger

Senador Roberto Requião

VAGO

Senador Airton Sandoval

VAGO

(

Na oportunidade, renovo a Vossa Exce ência votos de apreço e consideração.

DO LIRA
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A Publicação
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

15

I_ C1..21 } S

GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 020-L-Democratas/18

Brasília, 31 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que integrarei, como membro titular, a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 818, de 11
de janeiro de 2018, que "altera a Lei n° 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o
Estatuto da Metrópole, e a Lei n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana", em vaga existente.
Indico,
(

ainda,

a

Deputada

PROFESSORA

DORINHA

SEABRA

REZENDE para integrar, como membro suplente, a referida comissão, em vaga
existente.

Respeitosamente,

Deput~EF ~-tíi!
Líder

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

345

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bloco PTB/ PROS/ PSL/ PRP ....

Of. N° 15/2017

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data .

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

Atenciosamente,

2

//'

Deputado EROS BIONDINI
líder do Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....
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Brasília, (/)S de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 818/2018, que "Altera a Lei n° 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que
institui o Estatuto da Metrópole, e a Lei n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana", em substituição aos anteriormente
indicados.
TITULARES

SUPLENTES

JOSI NUNES

HILDO ROCHA

LEONARDO QUINTÃO

JONES MARTINS

Respeitosamente,

Deputado BALEIA ROSSI
Líder do PMDB
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O Senhor Presidente da República adotou, em 25 de janeiro de 2018, e
publicou no Diário Oficial da União de 26 de janeiro de 2018, a Medida Provisória nº
819 de 2018.
Autoriza a União a doar recursos ao Estado da Palestina para a
restauração da Basílica da Natividade.
É constituída, em 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

Fernando Bezerra Coelho

SUPLENTES
PMDB
1. Romero Jucá

João Alberto

2.

Elmano Férrer

3.
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Benedito de Lira

1. Lasier Martins

Omar Aziz

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Armando Monteiro

1. Vicentinho Alves
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Josi Nunes

1. Hildo Rocha

Leonardo Quintão

2. Jones Martins
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1. Pedro Cunha Lima
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1. Júlio Cesar
PSB

Júlio Delgado

1. Bebeto
Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Pedro Fernandes

1.
DEM

Marcelo Aguiar

1. Jorge Tadeu Mudalen
PRB

Jony Marcos

1. Vinícius Carvalho
PSC*

Professor Victório Galli

1. Arolde de Oliveira

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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É o seguinte o calendário:

- Publicação no DOU: 26/01/2018
- Designação da Comissão: 15/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 10/02/2018 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19/03/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 02/04/2018 (a prorrogar)

São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do PMDB c da Maioria

OF. GLPMDB n° 011/2018

Brasília, 05 de fevereir . de 2018.
I

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico , nos termos
regimentais, a indicação dos Senadores do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro- PMDB, para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade de
analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 819/2018, que Autoriza a
União a doar recursos ao Estado da Palestina para a restauração da Basílica da
Natividade.

Titulares

Suplentes

Senador Fernando Bezerra Coelho

Senador Romero Jucá

Senador João Alberto

VAGO

Senador Elmano Férrer

VAGO

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 021-L-Democratas/18

Brasília , 31 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 819, de 25
de janeiro de 2018, que "autoriza a União a doar recursos ao Estado da Palestina para
a restauração da Basílica da Natividade".

TITULAR
Deputado MARCELO AGUIAR
SUPLENTE
Deputado JORGE TADEU MUDALEN

Re2osa~e~ /JI-,
oeputacrõ
Líder d

;JIW

D~~-ocratas
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
~~~~ Bloco PTB/ PROS/ PSL/ PRP ....

Of. N° 15/2017

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Senhor Presidente,

Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

Atenciosamente,

2/ -~

J

Deputado EROS BIONDINI
Líder do Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....
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Brasília,

tPb-

de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência que os
Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 819/2018, que "Autoriza a União a doar recursos ao Estado da
Palestina para a restauração da Basílica da Natividade.", em substituição aos anteriormente
indicados.
TITULARES

SUPLENTES

JOSI NUNES

HILDO ROCHA

LEONARDO QUINTÃO

JONES MARTINS

Respeitosamente,

Deputado BALEIA ROSSI
Líder do PMDB
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A Publicação
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Liderança do Partido Republicano Brasileiro
Ofício lnd no 2/2018

Brasília, 6 de

Em 1'5 t_O:Zt l6

f::z

2018

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Assunto: Indicação para a Comissão Mista da Medida Provisória n° 819/2018

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o Deputado Jony
Marcos

(PRB/SE),

como

membro Titular,

e o Deputado Vinícius

Carvalho (PRB/SP), como membro Suplente, para integrarem a Comissão

Mista da Medida Provisória no 819/2018, que "Autoriza a União a doar
recursos ao

Estado da

Palestina

para

a restauração

da

Basílica

da

Natividade", nas vagas destinadas ao Partido Republicano Brasileiro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada consideração .
Respeitosamente,

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

356

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

O Senhor Presidente da República adotou, em 15 de fevereiro de 2018, e
publicou no Diário Oficial da União de 16 de fevereiro de 2018, a Medida Provisória
nº 820 de 2018.
Dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento
a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo
migratório provocado por crise humanitária.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1 de 2002-CN e do art. 10-A
do Regimento Comum, fica constituída, em 20 de fevereiro de 2018, a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria.
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da Medida
Provisória estão publicados na Ordem do Dia do Congresso Nacional e serão
publicados no Diário do Congresso Nacional de 22 de fevereiro de 2018.

A matéria está publicada em avulso eletrônico.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
1.

Raimundo Lira
Valdir Raupp

2.

Simone Tebet

3.
Bloco Social Democrata (PSDB/DEM)
1.

Paulo Bauer
Roberto Rocha

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP/PSD)
Benedito de Lira

1. Lasier Martins

Omar Aziz

2.

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PDT)
Lindbergh Farias
1. Paulo Rocha
Acir Gurgacz

2.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PSB/PPS/PCdoB/REDE/PODE)
Lídice da Mata

1. Randolfe Rodrigues

Vanessa Grazziotin

2. Cristovam Buarque

Bloco Moderador (PTB/PR/PSC/PRB/PTC)
Telmário Mota

1.
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DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Baleia Rossi

1. Fabio Reis

Pedro Paulo

2. Soraya Santos
PT

Paulo Pimenta

1. Luiz Couto

Érika Kokay

2. José Mentor
Bloco PP/AVANTE

Arthur Lira

1. Fausto Pinato
PSDB

Nilson Leitão

1. Betinho Gomes
PR

José Rocha

1. Delegado Edson Moreira
PSD

Domingos Neto

1. Júlio Cesar
PSB

Júlio Delgado

1. Bebeto
Bloco PTB/PROS/PSL/PRP

Pedro Fernandes

1.
DEM

Rodrigo Garcia

1. Marcelo Aguiar
PRB

Celso Russomano

1. Silas Câmara
PCdoB*

Orlando Silva

1. Rubens Pereira Junior

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
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(É o seguinte o calendário:)

- Publicação no DOU: 16/02/2018
- Designação da Comissão: 20/02/2018
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 22/02/2018 (6 dias após a publicação)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 02/04/2018 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 16/04/2018 (a prorrogar)

(São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
~~!V Bloco PTB/ PROS/ PSL/ PRP ....

Of. N° 15/2017

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

~O_ ORIGINAL
ofL2Çl15~::;:

Senhor Presidente,

Com os meus cump rimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado PEDRO FERNANDES (PTB/MA), na condição de titular, para
compor permanentemente, todas as Comissões Mistas de Medidas Provisórias do
Congresso Nacional, a partir desta data.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração .

Atenciosamente,

U/4

Deputado EROS,BIONDINI
Líder do Bloco PTB/ PROS/ PSLI PRP ....
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SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

OF. No 011/2018-BLOMOD
Brasília, 19 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Telmário Mota
(PTB/RR) para compor, como membro Titular, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir
parecer sobre a Medida Provisória D 0 820, de 2018, que "Dispõe sobre medidas de assistência
emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo
migratório provocado por crise humanitária".

Atenciosamente,
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Faça-se a substituição solicitada

em

CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF./ B I 001 I 18.

Brasília, 05 de fevereiro d

I

O18.

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência indicar o Deputado RODRIGO
MARTINS (PSB-PI) como titular da Medida Provisória n° 802, de 2017, que
"Dispõe sobre o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado,"
em substituição a Deputada TEREZA CRISTINA (PSB-MS) .

Respeitosamente,

Deput

Recebi
Em

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

..M.J Ol.if t

Marcos~o
Pereira
'.1 ii .

JTh52

Matr.2'
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Faça-se a substituição solicitada
Em oif I 02 !

SENADO FEDERAL
Bloco Democracia e Cidadania
PSB - PPS - PCdoB - REDE - PODE

GLBPDC- Memo. 006/2018
Brasília, 20 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência a
substituição da Senadora Vanessa Grazziotin, membro titular da Comissão
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória no 803, de 2017, pelo
Senador Elber Batalha. Informo, igualmente, a substituição do Senadora
Lídice da Mata, membro titular da referida comissão, pelo Senador Alvaro
Dias.

Atenciosamente,

-~!ru!LUOr

,.__-- ':;--r ' -

João Capibenbe: - -

...__~~~~~d.L-.I..,.......t-1..-ee-racia

e Cidadania
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A Publicação
Emoli.J..@

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÓES
COORDENAÇÃO DE COMISSÓES MISTAS

Oficio n° 002/MPV 803-2017
Brasília, 20 de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência que designei a Senadora Simone
Tebet como Relatora da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n° 803 ,
de2017.

Respeitosamente,

. elson Marquezelli

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 008-L-Democratas/18

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado PAUDERNEY AVELINO para
integrar, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a

Medida Provisória n° 805, de 30 de outubro de 2017, que "posterga ou cancela
aumentos remuneratórios para os exercícios subsequentes, altera a Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e a Lei no 10.887 , de
18 de junho de 2004, quanto à alíquota da contribuição social do servidor público e a
outras questões", em minha substituição.
Para integrar, como membro suplente, indico o Deputado PAULO AZI,
em substituição ao Deputado MARCELO AGUIAR.

Respeit~sfj:J

Dep'

ai $RAtM FILHO

Líde do p emocratas
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Faça-se a .substituição solicitada
Em O~ I 0.2.. I ,

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 009-L-Democratas/18

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado OSMAR BERTOLDI para integrar,
como membro suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória n° 806, de 30 de outubro de 2017, que "dispõe sobre o Imposto sobre a

Renda incidente sobre as aplicações em fundos de investimento", em substituição ao
Deputado MARCELO AGUIAR.

Respeitosam::h

.f-JtLJ
EF AIM FILHO
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OI 07

.

{"f ! ~ /)

Câmara dos Deputados
Gabinete d a Liderança do PR

Of. no 014/2018- LidPR
Brasília, 31 de janeiro de 2018.
Faça-se a substituição

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira

Em

Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Senado Federal

06t

cr
)

Assunto: Indicação de membros na Comissão Mista 806/2017.

Senhor Presidente,

Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o

Deputado João Carlos Bacelar (PR/BA) para membro suplente em substituição ao
Deputado Delegado Edson Moreira (PR/MG) na Comissão Mista 806 de 2017,
que "dispõe sobre o Imposto sobre a Renda incidente sobre as aplicações em fundos
de investimento".
Respeitosamente,

I)
Deputado José Rocha
Líder do Partido da República - PR

Liderança do Partido da República- Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Sala 122- Anexo 11 --Bloco das Lideranças
Parti darias (BLP)- Pavimento superior- Ala das Lideranças Deputado Álvaro Valle
Tel: 6 1-32 159550 FAX: 61-32159577
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 01/18-GLPSDB

Brasília,

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico o senador ANTONIO
ANASTASIA, como titular, em substituição ao senador PAULO
BAUER, da Comissão Mista destinada a examinar a Medida

Provisória n° 807, de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
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Faça-se a substitui~o
Em O~ I O.:L

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n° 01 0-L-Democratas/18

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente ,

Indico a Vossa Excelência o Deputado FELIPE MAIA para integrar, como
membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida

Provisória n° 807, de 31 de outubro de 2017 , que "altera a Lei n ° 13.496, de 24 de
outubro de 2017, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária- Pert na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional",
em minha substituição.
Para integrar, como membro suplente, indico o Deputado MARCOS
ROGÉRIO, em substituição ao Deputado MARCELO AGUIAR.

R2ei~samef}JJ
Deputad
Líder

IM FILHO
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SENADO FEDERAL
Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista
MEMO No 019-BLDPR0/2018

Brasília, 20 de fevereiro de 2018.

À Sua Excelência
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

ASSUNTO: Indicação de membros à MPV N° 808/2017.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no Regimento Comum do Congresso Nacional, indico
como titular o Senador Benedito de Lira (PP/AL), para compor a Comissão Mista da
Medida Provisória n° 808, que "Promove mudanças na Reforma Trabalhista (Lei no
13.467 de 2017), notadamente nos seguintes pontos: jornada de trabalho 12x36; dano
extrapatrimonial; empregada gestante e lactante; autônomo exclusivo; trabalho
intermitente; incidência de encargos trabalhista e previdenciário; cobrança e distribuição
da gorjeta; representação em local de trabalho; negociado sobre o legislado no
enquadramento do grau de insalubridade; e arrecadação/contribuição previdenciária.".

Atenciosamente

Sen4U ,,J..A'n'
rais
entar Democracia Progressista
Líder do Bloco Par

!láridM.lJftlJ9Jaaán
Analista Legislativa

o?t!o:JJ~~

Senado Federal -Ala Senador Afonso Arinos , Gabinete I 3-Foncs: (6 I) 3303-2092- CE P:70. 165-900 Brasília-DF
e-mail: leonardovolpatti@gmail.com
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~rn _gUJ. o~

ti ó

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n°

02/18-GLPSDB

Brasília,

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico o senador ANTONIO
ANASTASIA, como suplente, para integrar a Comissão Mista
destinada a examinar a Medida Provisória n° 808, de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF./B / 11 /18.

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Exce lência indicar o Deputado RAFAEL

MOTTA (PSB/RN) como suplente da Medida Provisória n° 808, de 2017,
que altera a Conso lidação das Leis do Trabalho - CLT aprovada peJo
Decreto-Lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943 .

Respeitosamente,

Deput

lO DELGADO

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta
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SENADO FEDERAL

Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista
MEMO N° 009-BLDPR0/2018

Brasília, 20 de fevereiro de 2018.

À ua Excelência
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

ASSUNTO: Substituição de membros à MPV N° 809/2017.

Senhor Pre idente,
Em cumprimento ao disposto no Regimento Comum do Congresso
acionai indico como titular o Senador Sérgio Petecão (PSD/AC) em substituição ao
Senador Ornar Aziz (PSD/AM), para compor a Comissão Mista da Medida
Provisória no 809 que ' Altera a Lei n° 11.516, de 28 de agosto de 2007, que dispô
sobre a criação do Instituto Chjco Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto
Chico Mendes, e a Lei n° 7.957, de 20 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a tabela
de Pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
aturais
Renová ei - Ibama.".
tenciosamente,

I

.

e
orais
entar Democracia Progressista

M~,
Analista Legislativa
Matr. 229857

o2tla2/!1
enad o Federal - A la
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Façam-seassubsutuições solicitadas.

ErrcZ/@.oJl

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 03/18-GLPSDB

Brasília,

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os senadores FLEXA

RIBEIRO e DALÍRIO BEBER, como titulares, em substituição aos
senadores PAULO BAUER e ROBERTO ROCHA, da Comissão
Mista destinada a examinar a Medida Provisória n° 809, de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

_.......
ador PA .be...~ U
íder do PSE>B

------------

-----

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

.~c~

G

ASSIN.I..TURA
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Câmara dos Deputados
Gabinete da Liderança do PR

Of. n°04/2018- LidPR

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente da Mesa do Omgresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Senado Federal

Assunto: Substituição de membro titular na Comissão Mista 809/2017.

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o
Deputado Milton Monti (PR/SP) para membro titular em minha substituição,
Deputado José Rocha (PR/BA), na Comissão Mista 809 de 2017, que altera a Lei
n° 11.516, de 28 de agosto de 2007, que dispõe sobre a criação do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade- Instituto Chico Mendes, e a Lei n° 7.957,
de 20 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a tabela de Pessoal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.

Respeitos amente,

Deputado Jo/ lha
Líder do Partido da República - PR

Liderança do Partido da República Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Sala 122 - Anexo n -- Bloco das Lideranças
Partidárias (BLP ) - Pavimento superior- Ala das Lideranças Deputado Álvaro Vall e
Tel: 6 1-32 159550 FAX: 6 1-32 159577
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Faça-se a substituição solicitada

Em
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SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

OF. No 005/2018-BLOMOD
Brasília, 19 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Pedro Chaves
(PSC/MS) para compor, em substituição ao Senador Armando Monteiro (PTB/PE), como
membro Titular, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida
Provisória n° 809, de 2017, que "Altera a Lei no 11.516, de 28 de agosto de 2007, que dispõe sobre
a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes,
e a Lei n° 7.957, de 20 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a tabela de Pessoal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -lhama".

Atenciosamente,

~%'Ider do Bloco Moderador
v PTB - PR- PSC - PRB - PTC
I
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Em ol-1 I~ Oc2t

CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF./ B / 12 / 18.

Senhor Pres idente,

Solicito a Vossa Excelênci a indicar a D ep utada JANETE

CAPIBERIBE (PSB/AP) como titular e o Deputado HEITOR SCHUCH
(PSB/RS) como Suplente da M edida Provisóri a n° 809, de 20 17, que altera a
Lei n° J 1. 5 16, de 28 d
Instituto

agosto de 2007 , que di spõ

b ico Mend es d Con

obre a cri ação do

rvaçã. da Biodi v r idad - Institu to Chi co

Mendes, e a Le i n° 7.957, de 20 de dezembro de 1989, qu

d ispo sob r a

tabe la de Pessoal do Instituto Brasileiro do M io A mb ient

dos Recursos

Naturais R no áve is - lbama.

Respeitosamente,

~~LGADO

Deputa o
Líder do PSB

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Pres idente do Congresso Nacional
Nesta
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CÂ
LIDER.!>NÇ

- PSD

Of. n. 28/18/PSD

Brasília , 19 de fevereiro de 2018 .

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Assunto : Substituição de indicação de parlamentar do PSD para compor
comissão mista

Senhor Presidente ,

Cumprimentando-o cordialmente , solicito a substituição da indicação do
Deputado Domingos Neto (PSD-CE) pelo Deputado Victor Mendes (PSD-MA) ,
como Titular da Medida Provisória 809 de 2017 que "Altera a Lei n° 11.516 , de 28
de agosto de 2007, que dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes , e a Lei n° 7.957 , de 20
de dezembro de 1989, que dispõe sobre a tabela de Pessoal do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lbama ."
Atenciosamente ,

Mria~o
Analista Legislativa
Matr. 229857

c:? I I o:2/i1
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 04/18-GLPSDB

Brasília,

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico o senador DALÍRIO

BEBER, como titular, em substituição ao senador PAULO BAUER,
da Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória n°
810, de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
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Faça-se a substituição solicitada
Em & ,/ I 0~ I ,;J(}{,f

SENADO FEDERAL
Bloco Democracia e Cidadania
PSB - PPS - PCdoB- REDE - PODE

~

GLBPDC - Memo. 02112018

\

Brasília, 21 de fev,

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente do Congresso N acionai

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência a
substituição da Senadora Vanessa Grazziotin, membro titular da Comissão
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n° 81 O, de 2017, pelo
Senador Alvaro Dias.

Atenciosamente,

..

-----J

...........

~

dor João Capiberibe

Líder do Bloco Democracia e Cidadania
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CÂ ARA DOS DEPUTADO
f ERAN

PARTI O S

f

EM

J

TIC

- PS

Of. n. 27/18/PSD

Brasília , 19 de fevereiro de 2018 .

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Assunto : Substituição de indicação de parlamentar do PSD para compor
comissão mista

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente , solicito a substituição da indicação do
Deputado Domingos Neto (PSD-CE) pelo Deputado Thiago Peixoto (PSD-GO) ,
como Titular da Medida Provisória 81 O de 2017 , que Altera a Lei n° 8.248, de 23
de outubro de 1991 , e a Lei n° 8.387 , de 30 de dezembro de 1991 , e dá outras
providências .
Atenciosamente ,

~~~
líder do PSD

M~9.faceio
Analtsta Legislativa
Matr. 229857

c) I

foó2IIJ..
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SENADO FEDERAL
Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista
MEMO N° 010-BLDPR0/2018

Brasília 20 de fevereiro de 2018.

À Sua Excelência
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

ASSUNTO: Substituição de membros à MPV N° 811/2017.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao dispo to no Regimento Comw11 do Congresso
acionai , indico como titular o Senador Sérgio Petecão (PSD/AC), em ubstituição ao
Senador Ornar Aziz (PSD/ AM) para compor a Comissão Mista da Medida
Provisória 0° 811 que "Altera a Lei n° 12.304, de 2 de agosto de 201 O, que autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empre a Brasileira de
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe
sobre a política de comercialização de petróleo gás natural e outro hidrocarbonetos." .
Atenciosamente,

. rais
ocracia Progressista

M~rlldo
Analista Legislativa

_ "7 ~atr. ~2_??7
0<:

t tOr:2Lienado
aFederal- Ala

enador Afonso Arino . Ga binete 13-Fone : (6 1) 3303-2092 - CE P:70. 165-900 Bras ilia-D F
e-mail : leonardovolpatti ~ gm a il. co m
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Em olo I 0# 1

IY

Câmara dos Deputados
Gabinete da Liderança do PR

\

Of. n° 05/2018 - Lid.PR

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Senado Federal

Assunto: Substituição de membro titular na Comissão Mista 811/2017.

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o
Deputado Milton Monti (PR/ SP) para membro titular em minha substituição,
Deputado José Rocha (PR/BA), na Comissão Mista 811 de 2017, que altera a Lei
n° 12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa
pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural
S.A - Pré-Sal Petróleo S.A - PPSA e dispõe sobre a política de comercialização de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.

Respeitosamente,

Deputadotlocha

Líder do Panido da República - PR

Liderança do Partido da República - Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Sala 122- Anexo 11 -- Bloco das Lideranças
Pattidárias (BLP) - Pav imento superior- Ala das Lideranças Deputado Álvaro Vall e
Tel: 6 1-32 159550 FAX: 6 1-32 159577
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Façam-se as subsütuiçõessolicitadas.

E~ol!_.

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Brasília,

Ofício n° 05/18-GLPSDB

r(
)

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os senadores FLEXA
RIBEIRO e JOSÉ SERRA, como titulares, em substituição aos
senadores PAULO BAUER e ROBERTO ROCHA, da Comissão
Mista destinada a examinar a Medida Provisória n° 811, de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
I

(LCE81

o r:.M-t}8'JrY) /'i
~
-
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SENADO FEDERAL
Bloco Democracia e Cidadania
PSB- PPS- PCdoB- REDE - PODE

(

GLBPDC - Memo. 019/2018
Brasília, 20 de fever

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente do Congresso N acionai

Assunto: Comgosi ão de Comissão Mista

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência a minha
indicação para compor, como membro titular, a Comissão Mista destinada a
apreciar a Medida Provisória no 811, de 2017, em substituição à Senadora
Vanessa Grazziotin.

Atenciosamente,

-__...;;;:;.~.:

..;....:...J

r oaoCapiberlb;--\

Líder do Bloco Democracia e Cidadania
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A Publicação
Em odO 1~ o.:z.,

SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

/

OF. N° 012/2018-BLOMOD

Brasília, 19 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso N acionai

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, solicito a retirada do nome do
Senador Armando Monteiro (PTB/PE) como membro Titular, das Comissões Mistas
destinadas a examinar e emitir parecer sobre as Medidas Provisórias n°s 811, 813 e 816
de 2017 e 819 de 2018.

Atenciosamente,

/
/

o

Senador WELtiNG~ _ ~Gl::TNDES
Líder erryÉxercíc· ,~o B-lôco Moderador
/PT~- . -- PSC - PRB - PTC
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SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

OF. No 013/2018-BLOMOD
Brasília,

r

de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, solicito a retirada do nome do
Senador Vicentinho Alves (PRITO) como membro Suplente, das Comissões Mistas
destinadas a examinar e emitir parecer sobre as Medidas Provisórias n°s 811, 813 e 816
de 2017 e 819 de 2018.

Atenciosamente,
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o solicitada
I I

SENADO FEDERAL
Bloco Democracia e Cidadania
PSB - PPS - PCdoB -REDE - PODE

J

GLBPDC- Memo. 011/2018
Brasília, 20 de fevereiro de 20 18.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência a
substituição da Senadora Lídice da Mata, membro titular da Comissão
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n o 812, de 2017, pela
Senadora Lúcia Vânia.

Atenciosamente,

~--~ .....::.---. '-----... ~
---~~_u,or João Capiberibe

~~~~l,.LUJ._._..%:7.emoet aeia-e

Cidadania
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SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

OF. No 006/2018-BLOMOD
Brasília, 19 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Cidinho Santos
(PRIMT) para compor, em substituição ao Senador Vicentinho Alves (PRJTO), como membro
Suplente, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória D 0
812, de 2017, que 'Altera a Lei n° 7. 82 7, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159,
inciso L alínea "c", da Constituição Federal, e institui o Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a Lei n° 10.1 77, de 12 de janeiro de
2001, que dispõe sobre as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste".

Atenciosamente,
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 06/18-GLPSDB

Brasília,

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico o senador CÁSSIO

CUNHA LIMA, como titular, em substituição ao senador PAULO
BAUER, da Comissão Mista destinada a examinar a Medida
Provisória n° 812, de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
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Em ott ,~ a

CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF./ B / 14 / 18.

Senhor Pres id ente,

Solicito a Vossa Excelência indicar o Deputado GONZAGA

PATRIOTA (PSB/PE) como titular e o Dep utado CESAR MESSIAS
(PSB/AC) como suplente da Medida P rov isória n° 812, de 201 7, q ue altera a
Lei n° 7.82 7, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inc iso I
a línea "c" da Constitu ição Fed ra l e institu i o Fundo Constituc ional de
Financiamento do Norte - FN
Nord st - FNE

o

undo

onstitucional de Financiamento do

o Fundo Con titucional d Finan iam nto do C ntro-

- FCO, e a Lei n° I 0.177 , de 12 de janeiro de 2001 , que di po
operações com rec ursos dos F undos
No rte do No rdeste e do Centro-

ob re a

onstitucionais de Financ iamento do

st .

R espeitosamente,

Deputa~~GADO
Líd er do PSB

A Sua Excelência o Senhor
Senado r EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta
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Faça-se a subsUtulção SOlicitada
Em oUJ I 0.2- I Z __

\

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 07/18-GLPSDB

Brasília,

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico o senador EDUARDO
AMORIM , como titular, em substituição ao senador ROBERTO
ROCHA, da Comissão Mista destinada a examinar a Medida
Provisória n° 813, de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
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Em o2o I 0.2 I 'i

SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

....
OF. No 007/2018-BLOMOD
Brasília, 19 de fevereiro de 2018 .

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Cidinho Santos
(PRIMT) para compor, em substituição ao Senador Armando Monteiro (PTB/PE), como membro
Titular, e o Senador Telmário Mota (PTB/RR) para compor, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (PR/TO), como membro Suplente, a Comissão Mista destinada a examinar e
emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 814, de 2017, que "Altera a Lei n° 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei
no 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica- Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético- CDE e dispõe
sobre a universalização do serviço público de energia elétrica".

Atenciosamente,
/

I

I
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 08/18-GLPSDB

Brasília,

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os senadores FLEXA

RIBEIRO e CÁSSIO CUNHA LIMA, como titulares, em substituição
aos

senadores

PAULO

BAUER e

ROBERTO

ROCHA,

da

Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória n° 814,
de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
~J~~~-~te do Congresso Nacional

i(trn~

~SI WTURA
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(

OF/GAB/I/No 16

Brasília,

II

de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência relação dos
nomes dos Deputados do PMDB que integrarão a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória n° 814/2017, que "Altera a Lei n° 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei no 10.438, de 26 de abril
de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético - COE e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica. ", em substituição aos anteriormente indicados.

TITULARES

SUPLENTES

DARCÍSIO PERONDI

HILDO ROCHA

LEONARDO QUINTÃO

JONES MARTINS

Respeitosamente,

Deputado BALEIA ROSS
Líder do PMDB
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SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

OF. N° 008/20 18-BLOMOD
Brasília, 19 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Wellington Fagundes
(PR/MT) para compor, em substituição ao Senador Armando Monteiro (PTB/PE), como membro
Titular, e o Senador Cidinho Santos (PR/MT) para compor, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (PR/TO), como membro Suplente, a Comissão Mista destinada a examinar e
emitir parecer sobre a Medida Provisória no 815, de 2017, que "Dispõe sobre a prestação de
apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos
Municípios- FPM, no exercício de 2018".

Atenciosamente,

/
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E~~

r,

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Brasília,

Ofício n° 09/18-GLPSDB

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os senadores ANTONIO

ANASTASIA

e

ATAÍDES

OLIVEIRA,

como

titulares,

em

substituição aos senadores PAULO BAUER e ROBERTO ROCHA,
da Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória n°
815, de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
_ w
<fjnte do Congresso Nacional

·~"'"&itJãrb.-
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Façam-se as subs!ituições solicitadas.

E~m_o/J.

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Brasília,

Ofício n° 10/18-GLPSDB

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os senadores ANTONIO

ANASTASIA

e

ATAÍDES

OLIVEIRA,

como

titulares,

em

substituição aos senadores PAULO BAUER e ROBERTO ROCHA,
da Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória n°
816, de 2017.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

olliC~~

( QCLAJ.Q ,[J[Y
'-:::::;:;>
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Câmara dos Deputados
Gabinete da Liderança do PR

Of. n° 02/2018 - LidPR

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente da Mesa do O:mgresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Senado Federal

Assunto: Substituição de membro titular na Comissão Mista 817/2018.

Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o
Deputado Luiz Cláudio (PR/RO) para membro titular em minha substiruição,
Deputado José Rocha (PR/BA), na Comissão Mista 817 de 2018, que altera a Lei
n° 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que instirui o Estatuto da Metrópole, e a Lei n°
12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instirui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.

Respeitosamente,

Jollha

Líder do Partido da República - PR

Nomelegív. .
Matrícula:

•

~

Jat~O

~ra~ ~:~
Liderança do Partido da República - Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Sala 122- Anexo 11 -...:. Bloco das Lideranças
Partidárias (BLP) - Pavimento superior- Ala das Lideranças Deputado Álvaro Vall e
Tel: 6 1-32 159550 FAX: 6 1-32 159577
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Erpjn@o.li

CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF.I B I 06 I 18.

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência indicar a Deputada JANETE

CAPIBERIBE (PSB-AP) como titular e

Deputada MARIA HELENA

(PSB-RR) como suplente da Medida Provisória n° 817, de 2018, que
disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais n° 60, de 11 de novembro
de 2009, n° 79, de 27 de maio de 2014, e n° 98, de 6 de dezembro de 2017,
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens
aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências, em

substituição aos Deputados JULIO DELGADO (PSBIMG) como titular e
BEBETO (PSB/BA) como suplente.

Respeitosamente,

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Nesta
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Faça..se a subsutuição solicitada

Ern___d;ç}_j ~I J~

r C/

SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

OF. N° 009/2018-BLOMOD
Brasília, 19 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Telmário Mota
(PTB/RR) para compor, em substituição ao Senador Armando Monteiro (PTB/PE), como
membro Titular, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida
Provisória D 0 817, de 2018, que "Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais n° 60, de 11
de novembro de 2009, n° 79, de 27 de maio de 2014, e n° 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe
sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos ex- Territórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências".

Atenciosamente,
/

9

_AG-tJNDES

/

/
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 11/18-GLPSDB

Brasília,

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os senadores DALÍRIO

BEBER e EDUARDO AMORIM, como titulares, em substituição aos
senadores PAULO BAUER e ROBERTO ROCHA, da Comissão
Mista destinada a examinar a Medida Provisória n° 817, de 2018.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

2Mtf&~
ASSIN.~TURA
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Brasília,

/q

de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado LUCIO MOSQUINI -

PMDB passa a integrar, na qualidade de SUPLENTE, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória no 817/2017, que "Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais no 60, de 11 de novembro de 2009, n° 79, de 27 de maio de 2014, e n° 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens
aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras
providências.'', em substituição ao Deputado HILDO ROCHA.

Respeitosamente,

Deputado BALEIA ROSSI

Líder do PMDB

~ em J= g
M

Atob

=susan

·

Mat. 292944
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Brasília,

f'j

de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OUVEIRA
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Comunico

a

Vossa

Excelência

que

a

Deputada

ELCIONE

BARBALHO- PMDB passa a integrar, na qualidade de SUPLENTE, a Comissão Mista destinada a
apreciar e dar parecer à Medida Provisória n° 817/2017, que "Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais n° 60, de 11 de novembro de 2009, no 79, de 27 de maio de 2014, e no 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens
aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras
providências.", em substituição ao Deputado LEONARDO QUINTÃO - PMDB.

Respeitosamente,

Líder do PMDB
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SENADO FEDERAL
Bloco Moderador

OF. N° 010/2018-BLOMOD
Brasília, 19 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Pedro Chaves
(PSC/MS) para compor, em substituição ao Senador Armando Monteiro (PTB/PE), como
membro Titular, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida
Provisória no 818, de 2018, que "Altera a Lei no 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o
Estatuto da Metrópole, e a Lei n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana" .

Atenciosamente,

I
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Façam-se as substituições solicitada~.

e~rJ~ .
SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 12/18-GLPSDB

Brasília,

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico os senadores DALÍRIO

BEBER e ANTONIO ANASTASIA, como titulares, em substituição
aos

senadores

PAULO

BAUER e

ROBERTO

ROCHA,

da

Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória n° 818,
de 2018.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional

·-~aM/1

~llaJ.AQU2v
·".SI>ff\J. JURA
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Faça-se a substituição solicitada
Em t>2 J I 04 I 401

f

~

GLBPDC- Memo. 015/2018
Brasília, 20 de fevere· o de 2fJ 8.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente do Congresso N acionai
!Assunto: Com osição de Comissão Mista

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência a
substituição da Senadora Vanessa Grazziotin, membro titular da Comissão
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n° 818, de 2018, pelo
Senador José Medeiros.
Atenciosamente,

___,.......,n~dor Joã~apibeH~
íder do Bloco Democr ia e Cidadania
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Faça-se a substituição solicitada
Em e?O /

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

)
Ofício n° 13/18-GLPSDB

Brasília,

de fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais,

indico o senador FLEXA

RIBEIRO, como titular, em substituição ao senador ROBERTO
ROCHA, da Comissão Mista destinada a examinar a Medida
Provisória n° 819, de 2018.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

- - ---Excelentíssimo Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
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Façam-se as substituições solicitada~; .

.
SENADO FEDERAL
. , Bloco Democracia e Cidadania
~ PSB - PPS- PCdoB- REDE - PODE
-

errdl.J.nJJzol &'.

GLBPDC- Memo. 018/2018

Brasília, 20 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Com

osi~ão

de Comissão Mista

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência a
substituição da Senadora Lídice da Mata, membro titular da comissão mista
destinada a apreciar a Medida Provisória no 819, de 2018, pela Senadora
Lúcia Vânia, bem como a substituição da Senadora Vanessa Grazziotin,
membro titular da referida comissão, pelo Senador Elber Batalha.

Atenciosamente,

---....

~
~~·~"ü"---...----·capiberibe

íder do Bloco Democr · e Cidadania
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EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº
811, de 2017, que "Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza o Poder
Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração
de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a política de
comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos."

PARLAMENTARES
Deputado Federal José Guimarães (PT/CE)
Deputado Federal Alex Manente (PPS/SP)
Deputado Federal Vinicius Carvalho (PRB/SP)
Deputado Federal Milton Monti (PR/SP)
Deputado Federal Eduardo Cury (PSDB/SP)
Deputado Federal André Figueiredo (PDT/CE)
Deputado Federal Afonso Motta (PDT/RS)
Deputado Federal João Paulo Papa (PSDB/SP)
Deputado Federal Weverton Rocha (PDT/MA)
Deputado Federal Antonio Carlos Mendes Thame (PV/SP)
Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
Deputado Federal Evair Vieira de Melo (PV/ES)
Deputado Federal Davidson Magalhães (PCdoB/BA)
Deputado Federal Andre Moura (PSC/SE)
Deputado Federal Paulo Pimenta (PT/RS)
Deputado Federal Orlando Silva (PCdoB/SP)
Deputado Federal Alfredo Kaefer (PSL/PR)

EMENDAS NºS
001; 002; 003
004; 005
006; 007
008; 009
010
011; 012; 029
013; 014
015; 016
017
018; 019; 020; 021; 022
023; 024; 025; 026
027; 028
030; 031; 041
032
033; 034; 035; 036; 037
038; 039; 040
042

TOTAL DE EMENDAS: 42

Página da matéria

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

413

MPV 811
00001
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 2017
TIPO

1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ X ] MODIFICATIVA 5 [ ] ADITIVA
AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

PÁGINA

UF
CE

01/02

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________
Altere-se o art. 4°da Lei n. 12.304/2010, com a redação dada pelo art. 1° da Medida
Provisória 811/2017:
“Art.
4º ...............................................................................................
..........................................................................................................
..
§ 6º A comercialização pela PPSA observará a política
estabelecida pelo CNPE e o preço de referência fixado pela ANP.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A lei que criou a empresa pública Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA), alterada pela MP, previa
a necessidade de contratação de uma empresa especializada intermediária para a venda da
parcela da produção destinada à União. A MP mantém essa previsão e passa a permitir
também que a estatal comercialize diretamente essa parcela.
De acordo com a Exposição de Motivos, as potencias empresas comercializadoras
alegaram desinteresse em atuar na condição de intermediários de venda, inclusive a
Petrobras, que pode ser contratada diretamente para fazer esse papel.
Ocorre que a Medida Provisória tende a favorecer enormemente as empresas petroleiras
multinacionais, que, conforme explicitado nas justificativas apresentadas pelo Governo,
são as potenciais compradoras da parcela de produção da União. Considerando que tais
empresas terão a possibilidade de comprar da PPSA o petróleo e o gás que elas mesmo
produzem, chega-se ao raciocínio óbvio de que esse produto será destinado à revenda e
de que a comercialização a ser operada pela PPSA, para ser exitosa, terá que ser feita a um
preço muito abaixo do praticado no mercado, de modo que haja auferição de lucro nesta
intermediação. Caso contrário, a operação não seria vantajosa para os produtores.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

414

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

Essa venda a preços baixos está sinalizada e autorizada pela MP, uma vez que permite a
comercialização da parcela da União a preços inferiores ao preço de referência, na hipótese
de não haver interessados na compra.
Observa-se, portanto, que a MP não é somente desnecessária, mas sim, escandalosa!!! Ela
autoriza a criação de uma etapa adicional de comercialização na cadeia do petróleo, que
não tem qualquer outra razão de ser, senão o favorecimento das empresas petroleiras e o
prejuízo do erário público. Observe-se como fica claro, pelo esquema abaixo, que a
duplicidade da operação de comercialização é altamente vantajosa às empresas produtoras,
pois gera uma dupla possibilidade de auferição de lucros:
Excedente em Óleo da União – entregue à PPSA – 1ª etapa comercial (venda às
petroleiras por baixo preço, com lucro) – 2ª etapa comercial (revenda a preço de
mercado, com lucro)
Com o objetivo de resguardar o interesse público, a presente emenda visa a proibir a do
produto a preço inferior ao de referência. Assim, garante-se a proteção do Fundo Social
(FS), composto da receita com a comercialização do petróleo e do gás, após a dedução de
tributos, dos gastos com a venda e da remuneração de agente comercializador externo,
caso existente.

____/____/____
___________________________________________________
DATA

ASSINATURA
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MPV 811
00002
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 2017
TIPO

1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ X ] MODIFICATIVA 5 [ ] ADITIVA
AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

PÁGINA

UF
CE

01/02

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________
Altere-se o art. 4°da Lei n. 12.304/2010, com a redação dada pelo art. 1° da Medida
Provisória 811/2017:
“Art.
4º ...............................................................................................
..........................................................................................................
...
II – ..................................................................................................
a) celebrar os contratos, representando a União, com agentes
comercializadores, com observância do procedimento
licitatório, ou comercializar diretamente petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos da União, por leilão;” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A lei que criou a empresa pública Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA), alterada pela MP, previa
a necessidade de contratação de uma empresa especializada intermediária para a venda da
parcela da produção destinada à União. A MP mantém essa previsão e passa a permitir
também que a estatal comercialize diretamente essa parcela. O texto afirma que a
comercialização deve ser preferencialmente por leilão.
Com o objetivo de resguardar o interesse público, a presente emenda visa a acrescentar
expressamente na Lei n. 12.304/2010 a necessidade de procedimento licitatório para a
contratação de agentes comercializadores e a exigência do leilão para venda direta do
produto pela PPSA.
Observe-se que a receita com a comercialização do petróleo deve ser destinada ao Fundo
Social (FS), e é calculada após a dedução de tributos, dos gastos com a comercialização e
da remuneração de agente comercializador externo.
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Dessa forma, há de se garantir a ampla concorrência e a transparência em todo o processo
de comercialização, com vistas a reduzir os custos e maximizar os recursos destinados ao
Fundo Social.
Consideramos que a exigência de licitação na fase de contratação de agentes
comercializadores e de leilão na venda final pela PPSA são instrumentos essenciais para
o atingimento de tais objetivos.

____/____/____
___________________________________________________
DATA

ASSINATURA
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00003
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 2017
TIPO

1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ X ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ ] ADITIVA
AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

PÁGINA

UF
CE

01/04

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº ___________
Altere-se o artigo 1° da Medida Provisória 811/2017:
Art. 1º A Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 4º .....................................................................
...................................................................................
§ 1º No exercício das competências previstas no inciso I
do caput, a PPSA observará, nos contratos de partilha de
produção, as melhores práticas da indústria do petróleo.
§ 2º Nos acordos de individualização da produção de que trata o
inciso IV do caput, os gastos incorridos pelo titular de direitos da
área adjacente na exploração e na produção do quinhão de
hidrocarbonetos a que faz jus a União terão o mesmo tratamento
que o custo em óleo a que se referem os incisos I e II do caput do
art. 2º da Lei nº 12.351, de 2010.
§ 3º O CNPE poderá fixar diretrizes para o cumprimento do
disposto na alínea “c” do inciso II do caput.” (NR)
“Art. 7º ...................................................................
I - remuneração pela gestão dos contratos de partilha de produção,
inclusive a parcela que lhe for destinada do bônus de assinatura
relativo aos contratos;
.....................................................................” (NR)
Adicione-se o seguinte artigo à Medida Provisória 811/2017, onde couber:
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Art. X A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2o ...................................................................
...................................................................................
Parágrafo único. O pagamento da parcela da produção destinada
à União, nos termos do inciso III, deverá ser realizado pelo seu
equivalente monetário, em moeda nacional, nos termos definidos
pelo Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.” (NR)
“Art. 9o ...................................................................
...................................................................................
VI - a política de comercialização da parcela de petróleo que será
convertida em equivalente monetário da União, nos termos do art.
2°, parágrafo único, incluindo-se os parâmetros para o cálculo
desse equivalente; e
...................................................................................” (NR)
“Art. 45. A parcela da produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos destinada à União será
comercializada pelo contratado, de acordo com as normas do
direito privado, dispensada a licitação, com a observância da
política de comercialização referida nos incisos VI e VII do art.
9º e do preço de referência fixado pela Agência Nacional do
Petróleo – ANP.” (NR)
“Art. 46. O equivalente monetário da parcela da produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos
destinada à União, nos termos do art. 2°, parágrafo único, será
calculado com base na receita advinda da comercialização
referida no art. 45 e será destinada ao Fundo Social, conforme
dispõem os arts. 47 a 60.” (NR)
“Art. 49. ...................................................................
...................................................................................
III - equivalente monetário da parcela da produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos destinada à
União, nos termos do art. 2°, parágrafo único;” (NR)
Adicione-se o seguinte artigo à Medida Provisória 811/2017, onde couber:
Art. X Revogam-se a alínea “a” do inciso II do art. 4° e o inciso
II do art. 7° da Lei 12.304, de 2 de agosto de 2010.
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JUSTIFICAÇÃO
A lei que criou a empresa pública Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA), alterada pela MP, previa
a necessidade de contratação de uma empresa especializada intermediária para a venda
da parcela da produção destinada à União. A MP mantém essa previsão e passa a permitir
também que a estatal comercialize diretamente essa parcela.
De acordo com a Exposição de Motivos, as potencias empresas comercializadoras
alegaram desinteresse em atuar na condição de intermediários de venda, inclusive a
Petrobras, que pode ser contratada diretamente para fazer esse papel.
Na prática, a MP traz as condições legais para a criação de uma estrutura de porte
significativo dentro da PPSA, a ser responsável pela comercialização do petróleo e gás
da União. Para iniciar suas atividades, essa estrutura demandaria um aporte elevado de
recursos para fazer frente às despesas com pessoal, aquisição de materiais e
equipamentos e, principalmente, aos gastos com desenvolvimento de conhecimento
específico para operar no ramo, visto que se trata de atividade totalmente nova para a
estatal.
Não se vislumbram motivos para tamanho dispêndio, em especial neste momento de crise
econômica que vivenciamos. A experiência de outros países produtores revela a uma
alternativa bem mais econômica e racional, que se trata da cobrança da parcela de
produção destinada à União pelo seu equivalente monetário. Nessa caso, a própria
empresa contratada para realizar a exploração e produção do petróleo e gás, detentora do
“know-how” relacionado às atividades comerciais do setor e com maior potencial para
obter bons negócios no mercado, ficaria com a responsabilidade de efetuar a
comercialização da cota-parte da União e repassar aos cofres públicos a receita
proveniente dessa operação.
Esse modelo foi adotado pela Indonésia, pioneiro na instituição do regime de partilha de
produção. Isso pode ser depreendido do texto abaixo, extraído do artigo “FOREIGN OIL
COMPANIES AND EAST ASIAN GOVERNMENTAL POLICIES”:
“In the Indonesian case, however, full deductions are allowed for
all costs, including depreciation, after which 85% of production
(or its monetary equivalent) is allotted to the government side.
This 85:15 split of profits is arrived at by first dividing production
(after deduction of costs) in the ratio 65.91:34.09 in favor of the
government side. The foreign company share is then taxed at the
normal corporate income tax rate of 45%, and a further 20%
dividend tax is applied to the remaining balance. This gives the
final “profit” split of 85:15; and as the ratio is expressed in value
terms, the foreign company is entitled to 15% of the market value
of the ‘profit’ oil.”
Destaque-se que o próprio contrato de partilha de produção do campo de Libra já prevê
a “figura” do “valor bruto da produção”, a partir do qual se definirá o excedente em óleo,
que será dividido entre a União e o contratado. Ou seja, nesse caso, o quantitativo
produzido já é convertido em termos monetários, o que já demonstra a total viabilidade
do modelo aqui proposto.
Acreditamos não haver justificativa técnica para “inchar” a estrutura da PPSA, a menos
que se opte por uma ação estatizante, o que não parece condizente com as atuais políticas
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públicas de privatização, venda de ativos, etc. A proposta do Governo, ao contrário, tende
a favorecer ainda mais as empresas exploradoras, que, conforme explicitado na
Exposição de Motivos da MP, são as potenciais compradoras da parcela da União.
Considerando que tais empresas terão a possibilidade de comprar da PPSA o petróleo e
o gás que elas mesmo produzem, chega-se ao raciocínio óbvio de que esse produto será
destinado à revenda e de que a comercialização a ser operada pela PPSA, para ser exitosa,
terá que ser feita a um preço muito abaixo do praticado no mercado, de modo que haja
auferição de lucro nesta intermediação. Caso contrário, a operação não seria vantajosa
para os produtores.
Essa venda a preços baixos está sinalizada e autorizada pela MP, uma vez que permite a
comercialização da parcela da União a preços inferiores ao preço de referência, na
hipótese de não haver interessados na compra.
Observa-se, portanto, que a MP não é somente desnecessária, mas sim, escandalosa!!!
Ela autoriza a criação de uma etapa adicional de comercialização na cadeia do petróleo,
que não tem qualquer outra razão de ser, senão o favorecimento das empresas petroleiras
multinacionais e o prejuízo do erário público. Observe-se como fica claro, pelo esquema
abaixo, que a duplicidade da operação de comercialização é altamente vantajosa às
empresas produtoras, pois gera uma dupla possibilidade de auferição de lucros:
Excedente em Óleo da União – entregue à PPSA – 1ª etapa comercial (venda às
petroleiras por baixo preço, com lucro) – 2ª etapa comercial (revenda a preço de
mercado, com lucro)
Dessa forma, apresentamos a presente emenda, que visa a promover as alterações
necessárias à Lei da PPSA (Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010) e à Lei da Partilha da
Produção (12.351, de 22 de dezembro de 2010), de forma a adequar o ordenamento
jurídico ao modelo internacional de cobrança do excedente em óleo da União pelo seu
equivalente monetário, com proibição de venda a preços inferiores ao de referência.
Considerando a abertura do mercado petroleiro brasileiro à iniciativa estrangeira, tratase da opção mais adequada à proteção do interesse público.

____/____/____
___________________________________________________
DATA

ASSINATURA
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MPV 811
00004
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória 811/2017
Autor

Nº do prontuário

DEPUTADO ALEX MANENTE -PPS/SP
1



Supressiva
Página

2.  Substitutiva
Artigo

2º

3.  Modificativa

4. X Aditiva

Parágrafos
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inciso

5.  Substitutivo global
Alínea

Acrescente-se ao texto da Medida Provisória 811/2017, de 21 de Dezembro de 2017, onde
couber, os dispositivos abaixo, renumerando os demais artigos:
Art. ... A PPSA, a cada 3 anos, realizará leilão específico do petróleo e gás pertencente a
União, para fins de industrialização no Brasil, para uso energético e não-energético, destinada à
operação de plantas em atividade ou à construção ou expansão de Polo Petroquímico, Polo Gás
Químico, Refinaria, fábrica de escala mundial no Brasil.
I - a PPSA estabelecerá a data do leilão com antecedência de, pelo menos, 1 ano da data
prevista para sua realização.
II - o ofertante deverá obrigatoriamente especificar o projeto a que se destina, a
quantidade necessária, o prazo do contrato, take-or-pay mínimo e a data a partir do qual
começará a receber o produto.
III - na hipótese de não realizar o projeto, a ofertante não poderá receber qualquer produto
e será responsável pelo pagamento de uma indenização à PPSA equivalente a 10% do valor do
barril de petróleo no mercado internacional tendo como base a quantidade mínima de take-orpay ofertada.
IV - os preços de referência para os leilões serão fixados pela ANP, conforme
estabelecido pelo § 6º, do art. 4º, da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010.
JUSTIFICAÇÃO
O Brasil, com ufanismo, tem comemorado a descoberta das reservas do pré- sal como
uma das mais importantes do Mundo.
No entanto, em razão da crise recente no segmento de óleo e gás, por conta da Lava
Jato e também pelas limitações de exploração impostas pela Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, que estabeleceu a participação mínima da Petrobras nos consórcios de
exploração do pré-sal e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e
execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção”, houve
uma paralisação das atividades desse importante segmento no País.
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Felizmente, deve ser dado destaque ao Projeto de Lei do Senado nº 131 de 2015,
recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, que foi extremamente importante para
voltar a estimular o crescimento da exploração do pré-sal, desobrigando a Petrobras da
exclusividade da operação dos campos nessa fronteira, tendo que realizar investimentos além
da sua capacidade financeira. Tal projeto, em um horizonte de curto e médio prazo
viabilizará movimentos empresarias motivando a participação de novas operadoras nos
leilões de óleo e gás da ANP e a otimização das áreas de exploração, o que dará outro
dinamismo ao segmento de óleo e gás.
Entretanto, se olharmos a situação de nosso País no que se refere aos produtos
industrializados com a utilização dessa commodity como matéria-prima, a situação é
desastrosa:

O déficit na balança comercial de produtos foi da ordem de US$ 23,2 bilhões
em 2017, com tendência crescente se o País voltar a crescer.

Importamos US$ 6,6 bilhões (1,8 milhões de m3) de gasolina e diesel e não se
construíram as 4 refinarias tão planejadas e alardeadas.

Importamos US$ 3,3 bilhões dos principais fertilizantes nitrogenados e o País
não construiu qualquer uma das 3 unidades da Petrobras Fertilizantes (FAFENs) planejadas
em Três Lagoas/MS, Linhares/ES e Uberaba/MG.
A descoberta de petróleo e gás no Pré-sal oferece ao Brasil uma oportunidade de se
transformar em um dos maiores produtores mundiais de produtos químicos e petroquímico.
O Brasil deveria seguir o exemplo do que ocorreu no Oriente Médio, com a
descoberta do petróleo, e nos Estados Unidos, com o avanço tecnológico que permitiu a
exploração do shale gas, gerando empregos de qualidade, tributos e riqueza nessas regiões.
Vale lembrar que no Brasil a remuneração do trabalhador no setor químico é 100% acima da
média da indústria, segundo o IBGE.
Conforme o estudo realizado pela Dow Chemical e divulgado na Reunião anual da
APLA (Asociación Petroquimica Y Quimica LatinoAmericana) em 2015, em Cancun,
comparada a mera exportação em bruto de petróleo e gás natural, a industrialização no País
desses recursos naturais agrega, em média, 6 a 8 vezes valor, gerando emprego,
desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza.

Adicionalmente o trabalho desenvolvido em conjunto pelo Professor Nelson Marconi
da Fundação Getúlio Vargas – SP e Mestrandos Igor L. Rocha e Guilherme R. Magacho da
Universidade de Cambridge, publicado em julho de 2014, demonstra que o setor químico e
petroquímico é o segundo setor que mais dinamiza a economia do País exatamente pela sua
alta agregação de valor, tecnologia empregada e sua utilização em mais de 90% dos produtos
industrializados.
O Estudo do Potencial da Diversificação da Indústria Química Brasileira, patrocinado
pelo BNDES e elaborado pela consultoria internacional Bain Co, demonstra que a construção
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de um novo Polo Petroquímico integrado a uma Refinaria produziria os seguintes impactos
econômicos:

Utilizando as mesmas premissas, o estudo Programa Gás Natural Matéria-Prima,
encomendado pela ABIQUIM e realizado pela empresa brasileira Chemvision e com o
acompanhamento desta Câmara dos Deputados através dos Deputados integrantes da Frente
Parlamentar da Química demonstrou que a construção de um Complexo Gás Químico seria
responsável por investimentos da ordem de US$ 3,9 bilhões e produziria os seguintes
impactos positivos para o Brasil:
Investimento

US$ MM 3900
(Impato Direto no PIB ≈ US MM 1500

US$ MM 1500

Balança Comercial

(A partir de 2025)

US$ MM 1050

PIB
(recorrente)

(A partir de 2025)

US$ MM 280

Arrecadação
Empregos Criados

(A partir de 2025)

1400 Diretos
+ 4100 Indiretos
+ 4100 Longo da cadeia

Segundo a ChemVision, o planejado e não realizado Complexo Gás Químico de
Linhares, no Estado do Espirito Santo, teria resultado nas seguintes vantagens para a região:


Investimentos de US$ 4,3 bilhões



Agregação de valor em 3,8 MM m³/d de gás natural produzido no ES



Emprego durante a construção de 6.700 trabalhadores



Redução da importação de 1,5 milhões de t/a de ureia, metanol e derivados;



Faturamento Bruto da ordem de US$ 1,25 bilhões/ano



Impostos incidentes (ICMS, PIS/COFINS, IR, etc.): US$ 325 milhões/ano

As 4 refinarias longamente anunciadas pela Petrobras, se tivessem sido construídas
sem a manipulação de preços apurada pela operação Lava Jato, teriam custado, dependendo
da complexidade da estrutura de refino, entre US$ 15 e US$ 30 mil/bpd (respectivamente
para complexidade baixa e complexidade alta), segundo parâmetros internacionais, que se
detalham:
a)
Estado de Pernambuco: A Refinaria Abreu e Lima (RNEST), com capacidade
total de 230 mil bld em dois trens de produção, empregou até 45.000 trabalhadores durante a
construção (conforme divulgado no Diário de Pernambuco) e deverá empregar em operação
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1.800 trabalhadores (empregos diretos e indiretos), O investimento, em padrões
internacionais, teria sido da ordem de US$ 6,9 bilhões. O primeiro trem já está em operação
desde 2014.
b)
Estado do Maranhão: a refinaria Premium I, com capacidade prevista de
600.000 bpd em dois trens de 300.000 cada (que seria a 5ª maior refinaria do mundo), teria
recebido investimentos da ordem de US$ 18 bilhões (US$ 9 bilhões em cada trem, em preços
internacionais).
c)
Estado do Ceará: Premium II, com capacidade de 300.000 bpd num único
trem, receberia investimentos da ordem de US$ 11 bilhões, geraria 90.000 empregos diretos,
indiretos e durante a construção, segundo declaração do Governo do Estado (publicada em
11/02/2011).
d)
Estado do Rio de Janeiro: Comperj I e II. O trem I do Comperj, com
capacidade de 165.000 bld e complexidade média, que deverá estar concluído em 2020,
empregou, no ápice da construção em 2014, 29.000 trabalhadores, segundo a Petrobras, e
teria recebido investimentos da ordem de US$ 3,3 bilhões (preços internacionais). O Comperj
II, com capacidade de processamento de 300.000 bpd, uma refinaria Premium de alta
complexidade, receberia investimentos da ordem de US$ 9 bilhões.
As FAFENS não construídas teriam impactado positivamente a economia dos estados
de Espírito Santo (Linhares), Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) e Minas Gerais (Uberaba):
a)
Estado de Mato Grosso do Sul: UFN III (Unidade de Fertilizantes
Nitrogenados III, em Três Lagoas), com capacidade de produção de 761,2 mil ton/ano de
amônia e 1.223 mil ton/ano de uréia granulada a partir de 2,24 MM m3/dia de gás natural
proveniente do Gasbol. Na fase de construção, a unidade empregaria 5.000 trabalhadores e
505 na fase de produção. Potencial faturamento e impostos que poderiam ter sido gerados e
recolhidos (calculado a partir do preço médio da importação internada e considerando a carga
tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de 32,5%) seria de US$ 740 milhões
(US$ 240 milhões de impostos).
Estado do Espírito Santo: UFN IV (Complexo Gás-químico de Linhares), com
b)
capacidade de 665 mil ton/ano de ureia, 684 mil ton/ano de metanol, 200 mil ton/ano de
ácido acético, 25 mil ton/ano de ácido fórmico e 30 mil ton/ano de melamina. O complexo
possuía uma previsão de geração de 6.761 postos de trabalho, no pico da obra, e 540
empregos diretos durante fase de operação (Site Linhares). Potencial faturamento e impostos
que poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das
importações internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para
2016, de 32,5%), seria da ordem de US$ 1,3 bilhão (US$ 433 milhões de impostos)
c)
Estado de Minas Gerais: UFN V (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados José
Alencar, em Uberaba), com capacidade de 519 mil ton/ano de amônia e iria consumir 1.257
mil m3/dia de gás natural. O investimento era de US$ 1,3 bilhão na fábrica e seriam gerados
5 mil empregos durante a construção (Portal Brasil). Potencial faturamento e impostos que
poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das importações
internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de
32,5%) seria de US$ 450 milhões (US$ 146 milhões de impostos).
Internacionalmente, o estudo realizado pelo pela ACC – American Chemistry Council
(abril de 2012) sobre estado americano da Pensilvânia destaca as seguintes contribuições
derivadas da indústria do shale gas para a economia da Pensilvânia, decorrentes do
investimento de US$ 3,2 bilhões num complexo petroquímico:
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Tipo de Impacto

Empregos

Quinta-feira

Salários

Faturamento

(US$ Milhões) (US$ Bilhões)

Efeito Direto

2.396

347

4,8

Efeito Indireto

8.194

571

2,2

Efeito Induzido

6.951

303

0,9

17.541

1.221

7,9

Efeito Total

425

Esse mesmo impacto positivo pode ser constatado pela contribuição dos polos
petroquímicos e refinarias existentes no Brasil:
Polo Petroquímico de Camaçari (BA): De acordo com informações do COFIC, o polo
contribui com 20% do PIB da Bahia, arrecadação tributária de 90% do município de
Camaçari, e gera cerca de 45 mil empregos diretos e indiretos.
Polo Petroquímico de Triunfo (RS): De acordo com informações divulgadas pela
Fundação de Economia e Estatística (FEE), o Polo contribui com 6,1% do PIB do Rio
Grande do Sul, possui o maior PIB per capita do Estado (devido às atividades do Polo) e é
responsável por aproximadamente 95% do total da riqueza gerada no município de Triunfo.
Polo Petroquímico de Mauá (SP): representa 13,7% do faturamento da indústria
química brasileira, segundo informações do COFIP ABC. Os salários pagos são equivalentes
a 2,3 vezes o salário médio da indústria na região, conforme levantamento realizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Químicos do ABC.
Polo Industrial de Cubatão: Em 2016, conforme informações divulgadas pelo CIDE
(Centro de Integração e Desenvolvimento), o polo de Cubatão recolheu US$ 300 milhões de
impostos (estaduais, federais e municipais), gerou mais de 14 mil empregos diretos e
indiretos e produziu aproximadamente 15,4 milhões de toneladas de produtos químicos.
Levantamento realizado pela ABIQUIM para demonstrar o potencial de investimentos
no setor e entregue ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) pelos
parlamentares integrantes da Frente Parlamentar da Química demonstrou a possibilidade de
serem realizados os seguintes investimentos estruturantes se for disponibilizada matériaprima a preços competitivos internacionalmente:
•

Polo Gás Químico em Linhares e em Manaus (metanol, ureia, TDI e MDI);

•

Retomada do COMPERJ;

•

Construção de UPGN’s;

•

Refinarias: exploração do propeno e da cadeia C4;

•

Projeto de estireno;

•

Projeto ABS;

•
Projeto da Bacia de Santos – Rota 4 – construção de UPGN, com separação de
líquidos (metano e etano e possibilidade de toda a química derivada desses produtos).
Além disso, o volume de importação de combustíveis e fertilizantes justificaria a
construção de todas as refinarias planejadas e descartadas e 4 FAFENs, respectivamente.
Por essa razão, nada mais natural que o petróleo e gás do pré-sal pertencente a União
deva ser utilizado prioritariamente para a industrialização no Brasil gerando riqueza para o
povo brasileiro.
Aliás, exatamente esse foi o caminho escolhido por:
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•
Estados Unidos: proibiu a exportação de petróleo e gás oriundo do shale gas
até o completo desenvolvimento de sua indústria química e petroquímica e geração de
excedentes de produção.
•
Rússia: taxa com 30% de imposto a exportação de gás para industrialização
energética e não energética a outros países.
•
Países do Oriente Médio: praticam o chamado dual price, isto é, preço menor
para quem realizar investimentos produtivos no próprio país. Na maioria dos países
produtores, o preço para industrialização local é fixado por governos: com preços internos de
gás natural entre 1,5 e 1,7 US$/MM Btu (para comparação, no Brasil atualmente é de 8
US$/MM Btu).
•
México: a matéria-prima para os complexos de etano é inferior à cotação de
Mont Belvieu do mercado norte-americano, a qual é referenciada.
A acolhida desta emenda resultará em geração de investimento, empregos de
qualidade, desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza para o Brasil.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda.
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

O Artigo 2º da Medida Provisória nº 811, de 21 de Dezembro de 2017, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE editará resolução com a
nova política de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, para
uso energético e não-energético, até 31 de dezembro de 2018”. NR
JUSTIFICAÇÃO
Com a aprovação da Lei nº 11.909, de 04 de março de 2009, o Congresso Nacional
atribuiu ao CNPE autorização para criação de programa específico para disciplinar o uso do gás
natural utilizado como matéria-prima.
Decorridos 9 anos, no entanto, nada foi feito e a redação proposta na MP pode ser
entendida como limitada apenas ao uso energético do gás natural.
Por essa razão, propomos o acréscimo da expressão “para uso energético e nãoenergético” deixando explícita a vontade do legislador.
O gás natural matéria-prima não encontra substituto, ou seja, sem ele, as fábricas param.
Além disso, sua transformação resulta em mercadorias de alto valor agregado e de natureza
estratégica, para toda a cadeia da indústria química.
- A Indústria Química Brasileira perdeu participação no atendimento da demanda
interna no decorrer dos últimos trinta anos. Além disso, o déficit comercial, em 2016, chegou a
US$ 22 bilhões e as fábricas operaram com ociosidade média de 20%.
- Por essas razões e pela importância da química no contexto econômico brasileiro, de
agregação de valor, geração de impostos e empregos de elevada qualificação, a definição dessa
política é de extrema relevância para o setor.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda modificativa.

PARLAMENTAR
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Acrescente-se ao texto da Medida Provisória 811/2017, de 21 de Dezembro de 2017, onde
couber, os dispositivos abaixo, renumerando os demais artigos:
Art. ... A PPSA, a cada 3 anos, realizará leilão específico do petróleo e gás pertencente a
União, para fins de industrialização no Brasil, para uso energético e não-energético, destinada à
operação de plantas em atividade ou à construção ou expansão de Polo Petroquímico, Polo Gás
Químico, Refinaria, fábrica de escala mundial no Brasil.
I - a PPSA estabelecerá a data do leilão com antecedência de, pelo menos, 1 ano da data
prevista para sua realização.
II - o ofertante deverá obrigatoriamente especificar o projeto a que se destina, a
quantidade necessária, o prazo do contrato, take-or-pay mínimo e a data a partir do qual
começará a receber o produto.
III - na hipótese de não realizar o projeto, a ofertante não poderá receber qualquer produto
e será responsável pelo pagamento de uma indenização à PPSA equivalente a 10% do valor do
barril de petróleo no mercado internacional tendo como base a quantidade mínima de take-orpay ofertada.
IV - os preços de referência para os leilões serão fixados pela ANP, conforme
estabelecido pelo § 6º, do art. 4º, da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010.
JUSTIFICAÇÃO
O Brasil, com ufanismo, tem comemorado a descoberta das reservas do pré- sal como
uma das mais importantes do Mundo.
No entanto, em razão da crise recente no segmento de óleo e gás, por conta da Lava
Jato e também pelas limitações de exploração impostas pela Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, que estabeleceu a participação mínima da Petrobras nos consórcios de
exploração do pré-sal e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e
execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção”, houve
uma paralisação das atividades desse importante segmento no País.
Felizmente, deve ser dado destaque ao Projeto de Lei do Senado nº 131 de 2015,
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recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, que foi extremamente importante para
voltar a estimular o crescimento da exploração do pré-sal, desobrigando a Petrobras da
exclusividade da operação dos campos nessa fronteira, tendo que realizar investimentos além
da sua capacidade financeira. Tal projeto, em um horizonte de curto e médio prazo
viabilizará movimentos empresarias motivando a participação de novas operadoras nos
leilões de óleo e gás da ANP e a otimização das áreas de exploração, o que dará outro
dinamismo ao segmento de óleo e gás.
Entretanto, se olharmos a situação de nosso País no que se refere aos produtos
industrializados com a utilização dessa commodity como matéria-prima, a situação é
desastrosa:

O déficit na balança comercial de produtos foi da ordem de US$ 23,2 bilhões
em 2017, com tendência crescente se o País voltar a crescer.

Importamos US$ 6,6 bilhões (1,8 milhões de m3) de gasolina e diesel e não se
construíram as 4 refinarias tão planejadas e alardeadas.

Importamos US$ 3,3 bilhões dos principais fertilizantes nitrogenados e o País
não construiu qualquer uma das 3 unidades da Petrobras Fertilizantes (FAFENs) planejadas
em Três Lagoas/MS, Linhares/ES e Uberaba/MG.
A descoberta de petróleo e gás no Pré-sal oferece ao Brasil uma oportunidade de se
transformar em um dos maiores produtores mundiais de produtos químicos e petroquímico.
O Brasil deveria seguir o exemplo do que ocorreu no Oriente Médio, com a
descoberta do petróleo, e nos Estados Unidos, com o avanço tecnológico que permitiu a
exploração do shale gas, gerando empregos de qualidade, tributos e riqueza nessas regiões.
Vale lembrar que no Brasil a remuneração do trabalhador no setor químico é 100% acima da
média da indústria, segundo o IBGE.
Conforme o estudo realizado pela Dow Chemical e divulgado na Reunião anual da
APLA (Asociación Petroquimica Y Quimica LatinoAmericana) em 2015, em Cancun,
comparada a mera exportação em bruto de petróleo e gás natural, a industrialização no País
desses recursos naturais agrega, em média, 6 a 8 vezes valor, gerando emprego,
desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza.
Segundo a ChemVision, o planejado e não realizado Complexo Gás Químico de
Linhares, no Estado do Espirito Santo, teria resultado nas seguintes vantagens para a região:


Investimentos de US$ 4,3 bilhões



Agregação de valor em 3,8 MM m³/d de gás natural produzido no ES



Emprego durante a construção de 6.700 trabalhadores



Redução da importação de 1,5 milhões de t/a de ureia, metanol e derivados;



Faturamento Bruto da ordem de US$ 1,25 bilhões/ano



Impostos incidentes (ICMS, PIS/COFINS, IR, etc.): US$ 325 milhões/ano

As 4 refinarias longamente anunciadas pela Petrobras, se tivessem sido construídas
sem a manipulação de preços apurada pela operação Lava Jato, teriam custado, dependendo
da complexidade da estrutura de refino, entre US$ 15 e US$ 30 mil/bpd (respectivamente
para complexidade baixa e complexidade alta), segundo parâmetros internacionais, que se
detalham:
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a)
Estado de Pernambuco: A Refinaria Abreu e Lima (RNEST), com capacidade
total de 230 mil bld em dois trens de produção, empregou até 45.000 trabalhadores durante a
construção (conforme divulgado no Diário de Pernambuco) e deverá empregar em operação
1.800 trabalhadores (empregos diretos e indiretos), O investimento, em padrões
internacionais, teria sido da ordem de US$ 6,9 bilhões. O primeiro trem já está em operação
desde 2014.
Estado do Maranhão: a refinaria Premium I, com capacidade prevista de
b)
600.000 bpd em dois trens de 300.000 cada (que seria a 5ª maior refinaria do mundo), teria
recebido investimentos da ordem de US$ 18 bilhões (US$ 9 bilhões em cada trem, em preços
internacionais).
c)
Estado do Ceará: Premium II, com capacidade de 300.000 bpd num único
trem, receberia investimentos da ordem de US$ 11 bilhões, geraria 90.000 empregos diretos,
indiretos e durante a construção, segundo declaração do Governo do Estado (publicada em
11/02/2011).
d)
Estado do Rio de Janeiro: Comperj I e II. O trem I do Comperj, com
capacidade de 165.000 bld e complexidade média, que deverá estar concluído em 2020,
empregou, no ápice da construção em 2014, 29.000 trabalhadores, segundo a Petrobras, e
teria recebido investimentos da ordem de US$ 3,3 bilhões (preços internacionais). O Comperj
II, com capacidade de processamento de 300.000 bpd, uma refinaria Premium de alta
complexidade, receberia investimentos da ordem de US$ 9 bilhões.
As FAFENS não construídas teriam impactado positivamente a economia dos estados
de Espírito Santo (Linhares), Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) e Minas Gerais (Uberaba):
a)
Estado de Mato Grosso do Sul: UFN III (Unidade de Fertilizantes
Nitrogenados III, em Três Lagoas), com capacidade de produção de 761,2 mil ton/ano de
amônia e 1.223 mil ton/ano de uréia granulada a partir de 2,24 MM m3/dia de gás natural
proveniente do Gasbol. Na fase de construção, a unidade empregaria 5.000 trabalhadores e
505 na fase de produção. Potencial faturamento e impostos que poderiam ter sido gerados e
recolhidos (calculado a partir do preço médio da importação internada e considerando a carga
tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de 32,5%) seria de US$ 740 milhões
(US$ 240 milhões de impostos).
b)
Estado do Espírito Santo: UFN IV (Complexo Gás-químico de Linhares), com
capacidade de 665 mil ton/ano de ureia, 684 mil ton/ano de metanol, 200 mil ton/ano de
ácido acético, 25 mil ton/ano de ácido fórmico e 30 mil ton/ano de melamina. O complexo
possuía uma previsão de geração de 6.761 postos de trabalho, no pico da obra, e 540
empregos diretos durante fase de operação (Site Linhares). Potencial faturamento e impostos
que poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das
importações internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para
2016, de 32,5%), seria da ordem de US$ 1,3 bilhão (US$ 433 milhões de impostos)
c)
Estado de Minas Gerais: UFN V (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados José
Alencar, em Uberaba), com capacidade de 519 mil ton/ano de amônia e iria consumir 1.257
mil m3/dia de gás natural. O investimento era de US$ 1,3 bilhão na fábrica e seriam gerados
5 mil empregos durante a construção (Portal Brasil). Potencial faturamento e impostos que
poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das importações
internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de
32,5%) seria de US$ 450 milhões (US$ 146 milhões de impostos).
Esse mesmo impacto positivo pode ser constatado pela contribuição dos polos
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petroquímicos e refinarias existentes no Brasil:
Polo Petroquímico de Camaçari (BA): De acordo com informações do COFIC, o polo
contribui com 20% do PIB da Bahia, arrecadação tributária de 90% do município de
Camaçari, e gera cerca de 45 mil empregos diretos e indiretos.
Polo Petroquímico de Triunfo (RS): De acordo com informações divulgadas pela
Fundação de Economia e Estatística (FEE), o Polo contribui com 6,1% do PIB do Rio
Grande do Sul, possui o maior PIB per capita do Estado (devido às atividades do Polo) e é
responsável por aproximadamente 95% do total da riqueza gerada no município de Triunfo.
Polo Petroquímico de Mauá (SP): representa 13,7% do faturamento da indústria
química brasileira, segundo informações do COFIP ABC. Os salários pagos são equivalentes
a 2,3 vezes o salário médio da indústria na região, conforme levantamento realizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Químicos do ABC.
Polo Industrial de Cubatão: Em 2016, conforme informações divulgadas pelo CIDE
(Centro de Integração e Desenvolvimento), o polo de Cubatão recolheu US$ 300 milhões de
impostos (estaduais, federais e municipais), gerou mais de 14 mil empregos diretos e
indiretos e produziu aproximadamente 15,4 milhões de toneladas de produtos químicos.
Levantamento realizado pela ABIQUIM para demonstrar o potencial de investimentos
no setor e entregue ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) pelos
parlamentares integrantes da Frente Parlamentar da Química demonstrou a possibilidade de
serem realizados os seguintes investimentos estruturantes se for disponibilizada matériaprima a preços competitivos internacionalmente:
•

Polo Gás Químico em Linhares e em Manaus (metanol, ureia, TDI e MDI);

•

Retomada do COMPERJ;

•

Construção de UPGN’s;

•

Refinarias: exploração do propeno e da cadeia C4;

•

Projeto de estireno;

•

Projeto ABS;

•
Projeto da Bacia de Santos – Rota 4 – construção de UPGN, com separação de
líquidos (metano e etano e possibilidade de toda a química derivada desses produtos).
Além disso, o volume de importação de combustíveis e fertilizantes justificaria a
construção de todas as refinarias planejadas e descartadas e 4 FAFENs, respectivamente.
Por essa razão, nada mais natural que o petróleo e gás do pré-sal pertencente a União
deva ser utilizado prioritariamente para a industrialização no Brasil gerando riqueza para o
povo brasileiro.
Aliás, exatamente esse foi o caminho escolhido por:
•
Estados Unidos: proibiu a exportação de petróleo e gás oriundo do shale gas
até o completo desenvolvimento de sua indústria química e petroquímica e geração de
excedentes de produção.
•
Rússia: taxa com 30% de imposto a exportação de gás para industrialização
energética e não energética a outros países.
•
Países do Oriente Médio: praticam o chamado dual price, isto é, preço menor
para quem realizar investimentos produtivos no próprio país. Na maioria dos países
produtores, o preço para industrialização local é fixado por governos: com preços internos de
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gás natural entre 1,5 e 1,7 US$/MM Btu (para comparação, no Brasil atualmente é de 8
US$/MM Btu).
•
México: a matéria-prima para os complexos de etano é inferior à cotação de
Mont Belvieu do mercado norte-americano, a qual é referenciada.
A acolhida desta emenda resultará em geração de investimento, empregos de
qualidade, desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza para o Brasil.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda.

Sala da Comissão, de fevereiro de 2018.

Deputado VINICIUS CARVALHO
(PRB/SP)
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

O Artigo 2º da Medida Provisória nº 811, de 21 de Dezembro de 2017, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE editará resolução com a
nova política de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, para
uso energético e não-energético, até 31 de dezembro de 2018”. NR
JUSTIFICAÇÃO
Com a aprovação da Lei nº 11.909, de 04 de março de 2009, o Congresso Nacional
atribuiu ao CNPE autorização para criação de programa específico para disciplinar o uso do gás
natural utilizado como matéria-prima.
Decorridos 9 anos, no entanto, nada foi feito e a redação proposta na MP pode ser
entendida como limitada apenas ao uso energético do gás natural.
Por essa razão, propomos o acréscimo da expressão “para uso energético e nãoenergético” deixando explícita a vontade do legislador.
O gás natural matéria-prima não encontra substituto, ou seja, sem ele, as fábricas param.
Além disso, sua transformação resulta em mercadorias de alto valor agregado e de natureza
estratégica, para toda a cadeia da indústria química.
- A Indústria Química Brasileira perdeu participação no atendimento da demanda
interna no decorrer dos últimos trinta anos. Além disso, o déficit comercial, em 2016, chegou a
US$ 22 bilhões e as fábricas operaram com ociosidade média de 20%.
- Por essas razões e pela importância da química no contexto econômico brasileiro, de
agregação de valor, geração de impostos e empregos de elevada qualificação, a definição dessa
política é de extrema relevância para o setor.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda modificativa.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

435

PARLAMENTAR

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

436

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

MPV 811
00008
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

07/02/2018

Medida Provisória 811/2017
Autor

Nº do prontuário
374

DEPUTADO MILTON MONTI
1



Supressiva
Página

2.  Substitutiva
Artigo

2º

3.  Modificativa

4. X Aditiva

Parágrafos
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inciso

5.  Substitutivo global
Alínea

Acrescente-se ao texto da Medida Provisória 811/2017, de 21 de Dezembro de 2017, onde
couber, os dispositivos abaixo, renumerando os demais artigos:
Art. ... A PPSA, a cada 3 anos, realizará leilão específico do petróleo e gás pertencente a
União, para fins de industrialização no Brasil, para uso energético e não-energético, destinada à
operação de plantas em atividade ou à construção ou expansão de Polo Petroquímico, Polo Gás
Químico, Refinaria, fábrica de escala mundial no Brasil.
I - a PPSA estabelecerá a data do leilão com antecedência de, pelo menos, 1 ano da data
prevista para sua realização.
II - o ofertante deverá obrigatoriamente especificar o projeto a que se destina, a
quantidade necessária, o prazo do contrato, take-or-pay mínimo e a data a partir do qual
começará a receber o produto.
III - na hipótese de não realizar o projeto, a ofertante não poderá receber qualquer produto
e será responsável pelo pagamento de uma indenização à PPSA equivalente a 10% do valor do
barril de petróleo no mercado internacional tendo como base a quantidade mínima de take-orpay ofertada.
IV - os preços de referência para os leilões serão fixados pela ANP, conforme
estabelecido pelo § 6º, do art. 4º, da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010.
JUSTIFICAÇÃO
O Brasil, com ufanismo, tem comemorado a descoberta das reservas do pré- sal como
uma das mais importantes do Mundo.
No entanto, em razão da crise recente no segmento de óleo e gás, por conta da Lava
Jato e também pelas limitações de exploração impostas pela Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, que estabeleceu a participação mínima da Petrobras nos consórcios de
exploração do pré-sal e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e
execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção”, houve
uma paralisação das atividades desse importante segmento no País.
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Felizmente, deve ser dado destaque ao Projeto de Lei do Senado nº 131 de 2015,
recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, que foi extremamente importante para
voltar a estimular o crescimento da exploração do pré-sal, desobrigando a Petrobras da
exclusividade da operação dos campos nessa fronteira, tendo que realizar investimentos além
da sua capacidade financeira. Tal projeto, em um horizonte de curto e médio prazo
viabilizará movimentos empresarias motivando a participação de novas operadoras nos
leilões de óleo e gás da ANP e a otimização das áreas de exploração, o que dará outro
dinamismo ao segmento de óleo e gás.
Entretanto, se olharmos a situação de nosso País no que se refere aos produtos
industrializados com a utilização dessa commodity como matéria-prima, a situação é
desastrosa:

O déficit na balança comercial de produtos foi da ordem de US$ 23,2 bilhões
em 2017, com tendência crescente se o País voltar a crescer.

Importamos US$ 6,6 bilhões (1,8 milhões de m3) de gasolina e diesel e não se
construíram as 4 refinarias tão planejadas e alardeadas.

Importamos US$ 3,3 bilhões dos principais fertilizantes nitrogenados e o País
não construiu qualquer uma das 3 unidades da Petrobras Fertilizantes (FAFENs) planejadas
em Três Lagoas/MS, Linhares/ES e Uberaba/MG.
A descoberta de petróleo e gás no Pré-sal oferece ao Brasil uma oportunidade de se
transformar em um dos maiores produtores mundiais de produtos químicos e petroquímico.
O Brasil deveria seguir o exemplo do que ocorreu no Oriente Médio, com a
descoberta do petróleo, e nos Estados Unidos, com o avanço tecnológico que permitiu a
exploração do shale gas, gerando empregos de qualidade, tributos e riqueza nessas regiões.
Vale lembrar que no Brasil a remuneração do trabalhador no setor químico é 100% acima da
média da indústria, segundo o IBGE.
Conforme o estudo realizado pela Dow Chemical e divulgado na Reunião anual da
APLA (Asociación Petroquimica Y Quimica LatinoAmericana) em 2015, em Cancun,
comparada a mera exportação em bruto de petróleo e gás natural, a industrialização no País
desses recursos naturais agrega, em média, 6 a 8 vezes valor, gerando emprego,
desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza.

Adicionalmente o trabalho desenvolvido em conjunto pelo Professor Nelson Marconi
da Fundação Getúlio Vargas – SP e Mestrandos Igor L. Rocha e Guilherme R. Magacho da
Universidade de Cambridge, publicado em julho de 2014, demonstra que o setor químico e
petroquímico é o segundo setor que mais dinamiza a economia do País exatamente pela sua
alta agregação de valor, tecnologia empregada e sua utilização em mais de 90% dos produtos
industrializados.
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O Estudo do Potencial da Diversificação da Indústria Química Brasileira, patrocinado
pelo BNDES e elaborado pela consultoria internacional Bain Co, demonstra que a construção
de um novo Polo Petroquímico integrado a uma Refinaria produziria os seguintes impactos
econômicos:

Utilizando as mesmas premissas, o estudo Programa Gás Natural Matéria-Prima,
encomendado pela ABIQUIM e realizado pela empresa brasileira Chemvision e com o
acompanhamento desta Câmara dos Deputados através dos Deputados integrantes da Frente
Parlamentar da Química demonstrou que a construção de um Complexo Gás Químico seria
responsável por investimentos da ordem de US$ 3,9 bilhões e produziria os seguintes
impactos positivos para o Brasil:
Investimento

US$ MM 3900
(Impato Direto no PIB ≈ US MM 1500

US$ MM 1500

Balança Comercial

(A partir de 2025)

US$ MM 1050

PIB
(recorrente)

(A partir de 2025)

US$ MM 280

Arrecadação
Empregos Criados

(A partir de 2025)

1400 Diretos
+ 4100 Indiretos
+ 4100 Longo da cadeia

Segundo a ChemVision, o planejado e não realizado Complexo Gás Químico de
Linhares, no Estado do Espirito Santo, teria resultado nas seguintes vantagens para a região:


Investimentos de US$ 4,3 bilhões



Agregação de valor em 3,8 MM m³/d de gás natural produzido no ES



Emprego durante a construção de 6.700 trabalhadores



Redução da importação de 1,5 milhões de t/a de ureia, metanol e derivados;



Faturamento Bruto da ordem de US$ 1,25 bilhões/ano



Impostos incidentes (ICMS, PIS/COFINS, IR, etc.): US$ 325 milhões/ano

As 4 refinarias longamente anunciadas pela Petrobras, se tivessem sido construídas
sem a manipulação de preços apurada pela operação Lava Jato, teriam custado, dependendo
da complexidade da estrutura de refino, entre US$ 15 e US$ 30 mil/bpd (respectivamente
para complexidade baixa e complexidade alta), segundo parâmetros internacionais, que se
detalham:
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a)
Estado de Pernambuco: A Refinaria Abreu e Lima (RNEST), com capacidade
total de 230 mil bld em dois trens de produção, empregou até 45.000 trabalhadores durante a
construção (conforme divulgado no Diário de Pernambuco) e deverá empregar em operação
1.800 trabalhadores (empregos diretos e indiretos), O investimento, em padrões
internacionais, teria sido da ordem de US$ 6,9 bilhões. O primeiro trem já está em operação
desde 2014.
b)
Estado do Maranhão: a refinaria Premium I, com capacidade prevista de
600.000 bpd em dois trens de 300.000 cada (que seria a 5ª maior refinaria do mundo), teria
recebido investimentos da ordem de US$ 18 bilhões (US$ 9 bilhões em cada trem, em preços
internacionais).
c)
Estado do Ceará: Premium II, com capacidade de 300.000 bpd num único
trem, receberia investimentos da ordem de US$ 11 bilhões, geraria 90.000 empregos diretos,
indiretos e durante a construção, segundo declaração do Governo do Estado (publicada em
11/02/2011).
d)
Estado do Rio de Janeiro: Comperj I e II. O trem I do Comperj, com
capacidade de 165.000 bld e complexidade média, que deverá estar concluído em 2020,
empregou, no ápice da construção em 2014, 29.000 trabalhadores, segundo a Petrobras, e
teria recebido investimentos da ordem de US$ 3,3 bilhões (preços internacionais). O Comperj
II, com capacidade de processamento de 300.000 bpd, uma refinaria Premium de alta
complexidade, receberia investimentos da ordem de US$ 9 bilhões.
As FAFENS não construídas teriam impactado positivamente a economia dos estados
de Espírito Santo (Linhares), Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) e Minas Gerais (Uberaba):
a)
Estado de Mato Grosso do Sul: UFN III (Unidade de Fertilizantes
Nitrogenados III, em Três Lagoas), com capacidade de produção de 761,2 mil ton/ano de
amônia e 1.223 mil ton/ano de uréia granulada a partir de 2,24 MM m3/dia de gás natural
proveniente do Gasbol. Na fase de construção, a unidade empregaria 5.000 trabalhadores e
505 na fase de produção. Potencial faturamento e impostos que poderiam ter sido gerados e
recolhidos (calculado a partir do preço médio da importação internada e considerando a carga
tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de 32,5%) seria de US$ 740 milhões
(US$ 240 milhões de impostos).
b)
Estado do Espírito Santo: UFN IV (Complexo Gás-químico de Linhares), com
capacidade de 665 mil ton/ano de ureia, 684 mil ton/ano de metanol, 200 mil ton/ano de
ácido acético, 25 mil ton/ano de ácido fórmico e 30 mil ton/ano de melamina. O complexo
possuía uma previsão de geração de 6.761 postos de trabalho, no pico da obra, e 540
empregos diretos durante fase de operação (Site Linhares). Potencial faturamento e impostos
que poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das
importações internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para
2016, de 32,5%), seria da ordem de US$ 1,3 bilhão (US$ 433 milhões de impostos)
c)
Estado de Minas Gerais: UFN V (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados José
Alencar, em Uberaba), com capacidade de 519 mil ton/ano de amônia e iria consumir 1.257
mil m3/dia de gás natural. O investimento era de US$ 1,3 bilhão na fábrica e seriam gerados
5 mil empregos durante a construção (Portal Brasil). Potencial faturamento e impostos que
poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das importações
internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de
32,5%) seria de US$ 450 milhões (US$ 146 milhões de impostos).
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Internacionalmente, o estudo realizado pelo pela ACC – American Chemistry Council
(abril de 2012) sobre estado americano da Pensilvânia destaca as seguintes contribuições
derivadas da indústria do shale gas para a economia da Pensilvânia, decorrentes do
investimento de US$ 3,2 bilhões num complexo petroquímico:
Tipo de Impacto

Empregos

Salários

Faturamento

(US$ Milhões) (US$ Bilhões)

Efeito Direto

2.396

347

4,8

Efeito Indireto

8.194

571

2,2

Efeito Induzido

6.951

303

0,9

17.541

1.221

7,9

Efeito Total

Esse mesmo impacto positivo pode ser constatado pela contribuição dos polos
petroquímicos e refinarias existentes no Brasil:
Polo Petroquímico de Camaçari (BA): De acordo com informações do COFIC, o polo
contribui com 20% do PIB da Bahia, arrecadação tributária de 90% do município de
Camaçari, e gera cerca de 45 mil empregos diretos e indiretos.
Polo Petroquímico de Triunfo (RS): De acordo com informações divulgadas pela
Fundação de Economia e Estatística (FEE), o Polo contribui com 6,1% do PIB do Rio
Grande do Sul, possui o maior PIB per capita do Estado (devido às atividades do Polo) e é
responsável por aproximadamente 95% do total da riqueza gerada no município de Triunfo.
Polo Petroquímico de Mauá (SP): representa 13,7% do faturamento da indústria
química brasileira, segundo informações do COFIP ABC. Os salários pagos são equivalentes
a 2,3 vezes o salário médio da indústria na região, conforme levantamento realizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Químicos do ABC.
Polo Industrial de Cubatão: Em 2016, conforme informações divulgadas pelo CIDE
(Centro de Integração e Desenvolvimento), o polo de Cubatão recolheu US$ 300 milhões de
impostos (estaduais, federais e municipais), gerou mais de 14 mil empregos diretos e
indiretos e produziu aproximadamente 15,4 milhões de toneladas de produtos químicos.
Levantamento realizado pela ABIQUIM para demonstrar o potencial de investimentos
no setor e entregue ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) pelos
parlamentares integrantes da Frente Parlamentar da Química demonstrou a possibilidade de
serem realizados os seguintes investimentos estruturantes se for disponibilizada matériaprima a preços competitivos internacionalmente:
•

Polo Gás Químico em Linhares e em Manaus (metanol, ureia, TDI e MDI);

•

Retomada do COMPERJ;

•

Construção de UPGN’s;

•

Refinarias: exploração do propeno e da cadeia C4;

•

Projeto de estireno;

•

Projeto ABS;

•
Projeto da Bacia de Santos – Rota 4 – construção de UPGN, com separação de
líquidos (metano e etano e possibilidade de toda a química derivada desses produtos).
Além disso, o volume de importação de combustíveis e fertilizantes justificaria a
construção de todas as refinarias planejadas e descartadas e 4 FAFENs, respectivamente.
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Por essa razão, nada mais natural que o petróleo e gás do pré-sal pertencente a União
deva ser utilizado prioritariamente para a industrialização no Brasil gerando riqueza para o
povo brasileiro.
Aliás, exatamente esse foi o caminho escolhido por:
•
Estados Unidos: proibiu a exportação de petróleo e gás oriundo do shale gas
até o completo desenvolvimento de sua indústria química e petroquímica e geração de
excedentes de produção.
•
Rússia: taxa com 30% de imposto a exportação de gás para industrialização
energética e não energética a outros países.
•
Países do Oriente Médio: praticam o chamado dual price, isto é, preço menor
para quem realizar investimentos produtivos no próprio país. Na maioria dos países
produtores, o preço para industrialização local é fixado por governos: com preços internos de
gás natural entre 1,5 e 1,7 US$/MM Btu (para comparação, no Brasil atualmente é de 8
US$/MM Btu).
•
México: a matéria-prima para os complexos de etano é inferior à cotação de
Mont Belvieu do mercado norte-americano, a qual é referenciada.
A acolhida desta emenda resultará em geração de investimento, empregos de
qualidade, desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza para o Brasil.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda.
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

O Artigo 2º da Medida Provisória nº 811, de 21 de Dezembro de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE editará resolução com a nova política
de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, para uso energético e nãoenergético, até 31 de dezembro de 2018”. NR
JUSTIFICAÇÃO
Com a aprovação da Lei nº 11.909, de 04 de março de 2009, o Congresso Nacional atribuiu ao
CNPE autorização para criação de programa específico para disciplinar o uso do gás natural utilizado
como matéria-prima.
Decorridos 9 anos, no entanto, nada foi feito e a redação proposta na MP pode ser entendida
como limitada apenas ao uso energético do gás natural.
Por essa razão, propomos o acréscimo da expressão “para uso energético e não-energético”
deixando explícita a vontade do legislador.
O gás natural matéria-prima não encontra substituto, ou seja, sem ele, as fábricas param. Além
disso, sua transformação resulta em mercadorias de alto valor agregado e de natureza estratégica, para
toda a cadeia da indústria química.
- A Indústria Química Brasileira perdeu participação no atendimento da demanda interna no
decorrer dos últimos trinta anos. Além disso, o déficit comercial, em 2016, chegou a US$ 22 bilhões e as
fábricas operaram com ociosidade média de 20%.
- Por essas razões e pela importância da química no contexto econômico brasileiro, de agregação
de valor, geração de impostos e empregos de elevada qualificação, a definição dessa política é de
extrema relevância para o setor.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da emenda
modificativa.

PARLAMENTAR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 2017
EMENDA Nº ______
(Do Sr. Deputado EDUARDO CURY)

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 811, de
2017:
Art. XX. O artigo 47 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 47..........................................................................................
§ 3o Do total do resultado a que se refere o caput do art. 51
auferido pelo FS, 25% (vinte por cento) devem ser aplicados
em programas direcionados à área de ciência e tecnologia, nos
termos do regulamento.”

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, instituiu o Fundo
Social – FS, de natureza contábil e financeira, constituído a partir da obtenção
de receitas com a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas
do pré-sal e em áreas estratégicas.
O artigo 47 define, de forma genérica, as áreas estratégicas
que podem receber os recursos do fundo. Nesse sentido, a Lei autoriza a
utilização de recursos do FS para financiamento de programas e projetos para
o combate á pobreza e desenvolvimento da educação, cultura, esporte, saúde,
ciência e tecnologia, meio ambiente, e mitigação e adaptação ás mudanças
climáticas.
Entretanto, a referida Lei não estabelece percentuais mínimos
para os investimentos desses programas, com exceção das áreas de educação
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2

e saúde, cujos percentuais mínimos foram estabelecidos por meio da Lei nº
12.858, de 09 de setembro de 2013.
Diante

da

importância

do

desenvolvimento

científico

e

tecnológico do país e dos fortes cortes orçamentários que esse setor tem
sofrido em razão da grave crise fiscal que estamos vivendo, faz-se necessário
que este Parlamento busque alternativas com o intuito de assegurar os
investimentos mínimos para o desenvolvimento de projetos e de pesquisas
científicas e tecnológicas em nosso país.
Tal medida é importante, pois, diante o investimento na área de
ciência e tecnologia, o fomento ás pesquisas, à inovação e à produção de
conhecimento configuram uma das melhores e mais estratégicas formas de
alocação dos recursos provenientes da exploração de petróleo e gás. Isso
porque os investimentos em ciência e tecnologia geram um patrimônio imaterial
absolutamente significativo, sem mencionar o imenso potencial que os tais
investimentos possuem para aprimorar nossos meios de produção, qualificar
nossa mão-de-obra, modernizar nossa economia e produzir mais riqueza e
bem-estar para a população desta e das próximas gerações.
Em razão da importância e atualidade deste tema, solicito o
apoio deste Congresso Nacional para aprovarmos a presente emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado EDUARDO CURY
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
06/02/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº811, de 2017.
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEPUTADO André Figueiredo – PDT
TIPO
1 (x ) SUPRESSIVA
GLOBAL

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Suprima-se os artigos 10, 20 e 30 da medida provisória 811, de 21 de dezembro de 2017.

JUSTIFICAÇÃO
A PPSA é uma empresa pública, e como tal, a estatal se insere no contexto orgânico da
Administração Pública Indireta, nos moldes do art. 4o, do Decreto-Lei nº 200/1967 e art. 37, da CFA.
Sua criação em 2010, pela Lei nº 12.304, se estruturou na premissa de que diante da complexidade
dos contratos de partilha, seria necessário a existência de um organismo estatal com funções
especializadas e que tenham por finalidade última de fazer a gestão dos contratos de partilha de
produção.
A complexidade funcional do sistema de partilha e a assimetria de informações que ele gera
demandam a utilização de mecanismos mais efetivos de supervisionamento contratual. É que, no
regime de partilha, o contratado assume integralmente os investimentos necessários à execução do
contrato e, em caso de descoberta comercial, é prioritariamente ressarcido com parcela da produção
dos hidrocarbonetos - custo em óleo. A parte restante - o excedente em óleo – é dividida entre o
contratante e o Estado, na forma convencionada. Como existem despesas a recuperar pelo
contratado, antes da efetivação da partilha, entende-se necessário que os poderes públicos deem
especial atenção às atividades de monitoramento e auditoria dos custos envolvidos nos projetos de
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exploração e produção de petróleo. Afinal, quanto maior for o custo em óleo incorrido pelo contratado,
menor será a parcela do excedente em óleo a ser partilhada com a União.
Assim, atribuir à PPSA a função de comercializadora do excedente de petróleo da união, lhe tira da
sua finalidade principal que é maximizar o excedente em óleo arrecadado em favor do Estado
brasileiro por meio da gestão eficiente dos contratos de partilha, fragilizando-a como Estatual Pública.

André Figueiredo- PDT/ CE
ASSINATURA
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Altere-se, o art. 1º da Medida Provisória nº 811, de 21 de dezembro de 2017,
suprimindo-se o art. 20, renumerando-se os demais:

Art. 10 Acrescente-se parágrafo único ao art. 20 a lei nº 12.351, de 22 de dezembro
de 2010.

“Art. 20. ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Parágrafo Único: O excedente em óleo da União será pago pelo contratado em moeda
nacional.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda pretende modificar a Lei que trata da exploração e a produção de
petróleo, sob o regime de partilha de produção, em áreas do Pré-sal, inserindo-se o parágrafo
único que demanda o pagamento do excedente em óleo da união em moeda nacional pelo
contratado, e não em óleo. Tal ação, exime a União de contratar e pagar os custos de
comercialização do petróleo excedente para uma empresa pública ou terceirizada,
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aumentando-se assim, as receitas para o Fundo Social do Pré-Sal maximizando o Lucro da
União.
Como motivadora da proposta destacamos que na própria exposição de motivos enviada
pelo Governo Federal, foi colocado de forma expressa que empresas e a própria Petrobrás
não tem interesse de fazer a comercialização do petróleo excedente, mas tem, no entanto,
o interesse em comprá-lo. Logo, nos faz pensar que exigir nos novos contratos o pagamento
do excedente em petróleo em moeda nacional, só beneficiaria a União e o Fundo Social do
Pré-Sal que não precisaria descontar encargos com a comercialização do Produto.

‘

André Figueiredo- PDT/ CE
ASSINATURA
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Supressiva
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3.  Modificativa
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inciso

5.  Substitutivo global
Alínea

Acrescente-se ao texto da Medida Provisória 811/2017, de 21 de Dezembro de 2017, onde
couber, os dispositivos abaixo, renumerando os demais artigos:
Art. ... A PPSA, a cada 3 anos, realizará leilão específico do petróleo e gás pertencente a
União, para fins de industrialização no Brasil, para uso energético e não-energético, destinada à
operação de plantas em atividade ou à construção ou expansão de Polo Petroquímico, Polo Gás
Químico, Refinaria, fábrica de escala mundial no Brasil.
I - a PPSA estabelecerá a data do leilão com antecedência de, pelo menos, 1 ano da data
prevista para sua realização.
II - o ofertante deverá obrigatoriamente especificar o projeto a que se destina, a
quantidade necessária, o prazo do contrato, take-or-pay mínimo e a data a partir do qual
começará a receber o produto.
III - na hipótese de não realizar o projeto, a ofertante não poderá receber qualquer produto
e será responsável pelo pagamento de uma indenização à PPSA equivalente a 10% do valor do
barril de petróleo no mercado internacional tendo como base a quantidade mínima de take-orpay ofertada.
IV - os preços de referência para os leilões serão fixados pela ANP, conforme
estabelecido pelo § 6º, do art. 4º, da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010.
JUSTIFICAÇÃO
O Brasil, com ufanismo, tem comemorado a descoberta das reservas do pré- sal como
uma das mais importantes do Mundo.
No entanto, em razão da crise recente no segmento de óleo e gás, por conta da Lava
Jato e também pelas limitações de exploração impostas pela Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, que estabeleceu a participação mínima da Petrobras nos consórcios de
exploração do pré-sal e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e
execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção”, houve
uma paralisação das atividades desse importante segmento no País.
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Felizmente, deve ser dado destaque ao Projeto de Lei do Senado nº 131 de 2015,
recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, que foi extremamente importante para
voltar a estimular o crescimento da exploração do pré-sal, desobrigando a Petrobras da
exclusividade da operação dos campos nessa fronteira, tendo que realizar investimentos além
da sua capacidade financeira. Tal projeto, em um horizonte de curto e médio prazo
viabilizará movimentos empresarias motivando a participação de novas operadoras nos
leilões de óleo e gás da ANP e a otimização das áreas de exploração, o que dará outro
dinamismo ao segmento de óleo e gás.
Entretanto, se olharmos a situação de nosso País no que se refere aos produtos
industrializados com a utilização dessa commodity como matéria-prima, a situação é
desastrosa:

O déficit na balança comercial de produtos foi da ordem de US$ 23,2 bilhões
em 2017, com tendência crescente se o País voltar a crescer.

Importamos US$ 6,6 bilhões (1,8 milhões de m3) de gasolina e diesel e não se
construíram as 4 refinarias tão planejadas e alardeadas.

Importamos US$ 3,3 bilhões dos principais fertilizantes nitrogenados e o País
não construiu qualquer uma das 3 unidades da Petrobras Fertilizantes (FAFENs) planejadas
em Três Lagoas/MS, Linhares/ES e Uberaba/MG.
A descoberta de petróleo e gás no Pré-sal oferece ao Brasil uma oportunidade de se
transformar em um dos maiores produtores mundiais de produtos químicos e petroquímico.
O Brasil deveria seguir o exemplo do que ocorreu no Oriente Médio, com a
descoberta do petróleo, e nos Estados Unidos, com o avanço tecnológico que permitiu a
exploração do shale gas, gerando empregos de qualidade, tributos e riqueza nessas regiões.
Vale lembrar que no Brasil a remuneração do trabalhador no setor químico é 100% acima da
média da indústria, segundo o IBGE.
Conforme o estudo realizado pela Dow Chemical e divulgado na Reunião anual da
APLA (Asociación Petroquimica Y Quimica LatinoAmericana) em 2015, em Cancun,
comparada a mera exportação em bruto de petróleo e gás natural, a industrialização no País
desses recursos naturais agrega, em média, 6 a 8 vezes valor, gerando emprego,
desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza.

Adicionalmente o trabalho desenvolvido em conjunto pelo Professor Nelson Marconi
da Fundação Getúlio Vargas – SP e Mestrandos Igor L. Rocha e Guilherme R. Magacho da
Universidade de Cambridge, publicado em julho de 2014, demonstra que o setor químico e
petroquímico é o segundo setor que mais dinamiza a economia do País exatamente pela sua
alta agregação de valor, tecnologia empregada e sua utilização em mais de 90% dos produtos
industrializados.
O Estudo do Potencial da Diversificação da Indústria Química Brasileira, patrocinado
pelo BNDES e elaborado pela consultoria internacional Bain Co, demonstra que a construção
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de um novo Polo Petroquímico integrado a uma Refinaria produziria os seguintes impactos
econômicos:

Utilizando as mesmas premissas, o estudo Programa Gás Natural Matéria-Prima,
encomendado pela ABIQUIM e realizado pela empresa brasileira Chemvision e com o
acompanhamento desta Câmara dos Deputados através dos Deputados integrantes da Frente
Parlamentar da Química demonstrou que a construção de um Complexo Gás Químico seria
responsável por investimentos da ordem de US$ 3,9 bilhões e produziria os seguintes
impactos positivos para o Brasil:
Investimento

US$ MM 3900
(Impato Direto no PIB ≈ US MM 1500

US$ MM 1500

Balança Comercial

(A partir de 2025)

US$ MM 1050

PIB
(recorrente)

(A partir de 2025)

US$ MM 280

Arrecadação
Empregos Criados

(A partir de 2025)

1400 Diretos
+ 4100 Indiretos
+ 4100 Longo da cadeia

Segundo a ChemVision, o planejado e não realizado Complexo Gás Químico de
Linhares, no Estado do Espirito Santo, teria resultado nas seguintes vantagens para a região:


Investimentos de US$ 4,3 bilhões



Agregação de valor em 3,8 MM m³/d de gás natural produzido no ES



Emprego durante a construção de 6.700 trabalhadores



Redução da importação de 1,5 milhões de t/a de ureia, metanol e derivados;



Faturamento Bruto da ordem de US$ 1,25 bilhões/ano



Impostos incidentes (ICMS, PIS/COFINS, IR, etc.): US$ 325 milhões/ano

As 4 refinarias longamente anunciadas pela Petrobras, se tivessem sido construídas
sem a manipulação de preços apurada pela operação Lava Jato, teriam custado, dependendo
da complexidade da estrutura de refino, entre US$ 15 e US$ 30 mil/bpd (respectivamente
para complexidade baixa e complexidade alta), segundo parâmetros internacionais, que se
detalham:
a)
Estado de Pernambuco: A Refinaria Abreu e Lima (RNEST), com capacidade
total de 230 mil bld em dois trens de produção, empregou até 45.000 trabalhadores durante a
construção (conforme divulgado no Diário de Pernambuco) e deverá empregar em operação
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1.800 trabalhadores (empregos diretos e indiretos), O investimento, em padrões
internacionais, teria sido da ordem de US$ 6,9 bilhões. O primeiro trem já está em operação
desde 2014.
b)
Estado do Maranhão: a refinaria Premium I, com capacidade prevista de
600.000 bpd em dois trens de 300.000 cada (que seria a 5ª maior refinaria do mundo), teria
recebido investimentos da ordem de US$ 18 bilhões (US$ 9 bilhões em cada trem, em preços
internacionais).
c)
Estado do Ceará: Premium II, com capacidade de 300.000 bpd num único
trem, receberia investimentos da ordem de US$ 11 bilhões, geraria 90.000 empregos diretos,
indiretos e durante a construção, segundo declaração do Governo do Estado (publicada em
11/02/2011).
d)
Estado do Rio de Janeiro: Comperj I e II. O trem I do Comperj, com
capacidade de 165.000 bld e complexidade média, que deverá estar concluído em 2020,
empregou, no ápice da construção em 2014, 29.000 trabalhadores, segundo a Petrobras, e
teria recebido investimentos da ordem de US$ 3,3 bilhões (preços internacionais). O Comperj
II, com capacidade de processamento de 300.000 bpd, uma refinaria Premium de alta
complexidade, receberia investimentos da ordem de US$ 9 bilhões.
As FAFENS não construídas teriam impactado positivamente a economia dos estados
de Espírito Santo (Linhares), Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) e Minas Gerais (Uberaba):
a)
Estado de Mato Grosso do Sul: UFN III (Unidade de Fertilizantes
Nitrogenados III, em Três Lagoas), com capacidade de produção de 761,2 mil ton/ano de
amônia e 1.223 mil ton/ano de uréia granulada a partir de 2,24 MM m3/dia de gás natural
proveniente do Gasbol. Na fase de construção, a unidade empregaria 5.000 trabalhadores e
505 na fase de produção. Potencial faturamento e impostos que poderiam ter sido gerados e
recolhidos (calculado a partir do preço médio da importação internada e considerando a carga
tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de 32,5%) seria de US$ 740 milhões
(US$ 240 milhões de impostos).
Estado do Espírito Santo: UFN IV (Complexo Gás-químico de Linhares), com
b)
capacidade de 665 mil ton/ano de ureia, 684 mil ton/ano de metanol, 200 mil ton/ano de
ácido acético, 25 mil ton/ano de ácido fórmico e 30 mil ton/ano de melamina. O complexo
possuía uma previsão de geração de 6.761 postos de trabalho, no pico da obra, e 540
empregos diretos durante fase de operação (Site Linhares). Potencial faturamento e impostos
que poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das
importações internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para
2016, de 32,5%), seria da ordem de US$ 1,3 bilhão (US$ 433 milhões de impostos)
c)
Estado de Minas Gerais: UFN V (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados José
Alencar, em Uberaba), com capacidade de 519 mil ton/ano de amônia e iria consumir 1.257
mil m3/dia de gás natural. O investimento era de US$ 1,3 bilhão na fábrica e seriam gerados
5 mil empregos durante a construção (Portal Brasil). Potencial faturamento e impostos que
poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das importações
internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de
32,5%) seria de US$ 450 milhões (US$ 146 milhões de impostos).
Internacionalmente, o estudo realizado pelo pela ACC – American Chemistry Council
(abril de 2012) sobre estado americano da Pensilvânia destaca as seguintes contribuições
derivadas da indústria do shale gas para a economia da Pensilvânia, decorrentes do
investimento de US$ 3,2 bilhões num complexo petroquímico:
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Tipo de Impacto

Empregos

Quinta-feira

Salários

Faturamento

(US$ Milhões) (US$ Bilhões)

Efeito Direto

2.396

347

4,8

Efeito Indireto

8.194

571

2,2

Efeito Induzido

6.951

303

0,9

17.541

1.221

7,9

Efeito Total

453

Esse mesmo impacto positivo pode ser constatado pela contribuição dos polos
petroquímicos e refinarias existentes no Brasil:
Polo Petroquímico de Camaçari (BA): De acordo com informações do COFIC, o polo
contribui com 20% do PIB da Bahia, arrecadação tributária de 90% do município de
Camaçari, e gera cerca de 45 mil empregos diretos e indiretos.
Polo Petroquímico de Triunfo (RS): De acordo com informações divulgadas pela
Fundação de Economia e Estatística (FEE), o Polo contribui com 6,1% do PIB do Rio
Grande do Sul, possui o maior PIB per capita do Estado (devido às atividades do Polo) e é
responsável por aproximadamente 95% do total da riqueza gerada no município de Triunfo.
Polo Petroquímico de Mauá (SP): representa 13,7% do faturamento da indústria
química brasileira, segundo informações do COFIP ABC. Os salários pagos são equivalentes
a 2,3 vezes o salário médio da indústria na região, conforme levantamento realizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Químicos do ABC.
Polo Industrial de Cubatão: Em 2016, conforme informações divulgadas pelo CIDE
(Centro de Integração e Desenvolvimento), o polo de Cubatão recolheu US$ 300 milhões de
impostos (estaduais, federais e municipais), gerou mais de 14 mil empregos diretos e
indiretos e produziu aproximadamente 15,4 milhões de toneladas de produtos químicos.
Levantamento realizado pela ABIQUIM para demonstrar o potencial de investimentos
no setor e entregue ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) pelos
parlamentares integrantes da Frente Parlamentar da Química demonstrou a possibilidade de
serem realizados os seguintes investimentos estruturantes se for disponibilizada matériaprima a preços competitivos internacionalmente:
•

Polo Gás Químico em Linhares e em Manaus (metanol, ureia, TDI e MDI);

•

Retomada do COMPERJ;

•

Construção de UPGN’s;

•

Refinarias: exploração do propeno e da cadeia C4;

•

Projeto de estireno;

•

Projeto ABS;

•
Projeto da Bacia de Santos – Rota 4 – construção de UPGN, com separação de
líquidos (metano e etano e possibilidade de toda a química derivada desses produtos).
Além disso, o volume de importação de combustíveis e fertilizantes justificaria a
construção de todas as refinarias planejadas e descartadas e 4 FAFENs, respectivamente.
Por essa razão, nada mais natural que o petróleo e gás do pré-sal pertencente a União
deva ser utilizado prioritariamente para a industrialização no Brasil gerando riqueza para o
povo brasileiro.
Aliás, exatamente esse foi o caminho escolhido por:
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•
Estados Unidos: proibiu a exportação de petróleo e gás oriundo do shale gas
até o completo desenvolvimento de sua indústria química e petroquímica e geração de
excedentes de produção.
•
Rússia: taxa com 30% de imposto a exportação de gás para industrialização
energética e não energética a outros países.
•
Países do Oriente Médio: praticam o chamado dual price, isto é, preço menor
para quem realizar investimentos produtivos no próprio país. Na maioria dos países
produtores, o preço para industrialização local é fixado por governos: com preços internos de
gás natural entre 1,5 e 1,7 US$/MM Btu (para comparação, no Brasil atualmente é de 8
US$/MM Btu).
•
México: a matéria-prima para os complexos de etano é inferior à cotação de
Mont Belvieu do mercado norte-americano, a qual é referenciada.
A acolhida desta emenda resultará em geração de investimento, empregos de
qualidade, desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza para o Brasil.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda.
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

O Artigo 2º da Medida Provisória nº 811, de 21 de Dezembro de 2017, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE editará resolução com a
nova política de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, para
uso energético e não-energético, até 31 de dezembro de 2018”. NR
JUSTIFICAÇÃO
Com a aprovação da Lei nº 11.909, de 04 de março de 2009, o Congresso Nacional
atribuiu ao CNPE autorização para criação de programa específico para disciplinar o uso do gás
natural utilizado como matéria-prima.
Decorridos 9 anos, no entanto, nada foi feito e a redação proposta na MP pode ser
entendida como limitada apenas ao uso energético do gás natural.
Por essa razão, propomos o acréscimo da expressão “para uso energético e nãoenergético” deixando explícita a vontade do legislador.
O gás natural matéria-prima não encontra substituto, ou seja, sem ele, as fábricas param.
Além disso, sua transformação resulta em mercadorias de alto valor agregado e de natureza
estratégica, para toda a cadeia da indústria química.
- A Indústria Química Brasileira perdeu participação no atendimento da demanda
interna no decorrer dos últimos trinta anos. Além disso, o déficit comercial, em 2016, chegou a
US$ 22 bilhões e as fábricas operaram com ociosidade média de 20%.
- Por essas razões e pela importância da química no contexto econômico brasileiro, de
agregação de valor, geração de impostos e empregos de elevada qualificação, a definição dessa
política é de extrema relevância para o setor.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda modificativa.
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MEDIDA PROVISÓRIA NO. 811, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de
2010, que autoriza o Poder Executivo a criar a
empresa pública denominada Empresa
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás
Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA e
dispõe sobre a política de comercialização de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.

APRESENTAÇÃO DE EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao texto da Medida Provisória 811/2017, de 21 de Dezembro de 2017, onde
couber, os dispositivos abaixo, renumerando os demais artigos:
Art. ... A PPSA, a cada 3 anos, realizará leilão específico do petróleo e gás pertencente a
União, para fins de industrialização no Brasil, para uso energético e não-energético,
destinada à operação de plantas em atividade ou à construção ou expansão de Polo
Petroquímico, Polo Gás Químico, Refinaria, fábrica de escala mundial no Brasil.
I - a PPSA estabelecerá a data do leilão com antecedência de, pelo menos, 1 ano da data
prevista para sua realização.
II - o ofertante deverá obrigatoriamente especificar o projeto a que se destina, a
quantidade necessária, o prazo do contrato, take-or-pay mínimo e a data a partir do qual
começará a receber o produto.
III - na hipótese de não realizar o projeto, a ofertante não poderá receber qualquer produto
e será responsável pelo pagamento de uma indenização à PPSA equivalente a 10% do
valor do barril de petróleo no mercado internacional tendo como base a quantidade mínima
de take-or-pay ofertada.
IV - os preços de referência para os leilões serão fixados pela ANP, conforme estabelecido
pelo § 6º, do art. 4º, da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010.

JUSTIFICATIVA
O Brasil, com ufanismo, tem comemorado a descoberta das reservas do pré- sal como
uma das mais importantes do Mundo.
No entanto, em razão da crise recente no segmento de óleo e gás, por conta das
limitações de exploração impostas pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que
estabeleceu a participação mínima da Petrobras nos consórcios de exploração do pré-sal
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e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e execução, direta ou
indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e
desativação das instalações de exploração e produção”, houve uma paralisação das
atividades desse importante segmento no País.
Felizmente, deve ser dado destaque ao Projeto de Lei do Senado nº 131 de 2015,
recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, que foi extremamente importante para
voltar a estimular o crescimento da exploração do pré-sal, desobrigando a Petrobras da
exclusividade da operação dos campos nessa fronteira, tendo que realizar investimentos
além da sua capacidade financeira. Tal projeto, em um horizonte de curto e médio prazo
viabilizará movimentos empresarias motivando a participação de novas operadoras nos
leilões de óleo e gás da ANP e a otimização das áreas de exploração, o que dará outro
dinamismo ao segmento de óleo e gás.
Entretanto, se olharmos a situação de nosso País no que se refere aos produtos
industrializados com a utilização dessa commodity como matéria-prima, a situação é
desastrosa:

O déficit na balança comercial de produtos foi da ordem de US$ 23,2 bilhões em
2017, com tendência crescente se o País voltar a crescer.

Importamos US$ 6,6 bilhões (1,8 milhões de m3) de gasolina e diesel e não se
construíram as 4 refinarias tão planejadas e alardeadas.

Importamos US$ 3,3 bilhões dos principais fertilizantes nitrogenados e o País não
construiu qualquer uma das 3 unidades da Petrobras Fertilizantes (FAFENs) planejadas
em Três Lagoas/MS, Linhares/ES e Uberaba/MG.
A descoberta de petróleo e gás no Pré-sal oferece ao Brasil uma oportunidade de se
transformar em um dos maiores produtores mundiais de produtos químicos e
petroquímico.
O Brasil deveria seguir o exemplo do que ocorreu no Oriente Médio, com a descoberta do
petróleo, e nos Estados Unidos, com o avanço tecnológico que permitiu a exploração do
shale gas, gerando empregos de qualidade, tributos e riqueza nessas regiões. Vale
lembrar que no Brasil a remuneração do trabalhador no setor químico é 100% acima da
média da indústria, segundo o IBGE.
Conforme o estudo realizado pela Dow Chemical e divulgado na Reunião anual da APLA
(Asociación Petroquimica Y Quimica LatinoAmericana) em 2015, em Cancun, comparada
a mera exportação em bruto de petróleo e gás natural, a industrialização no País desses
recursos naturais agrega, em média, 6 a 8 vezes valor, gerando emprego,
desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza.
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Adicionalmente o trabalho desenvolvido em conjunto pelo Professor Nelson Marconi da
Fundação Getúlio Vargas – SP e Mestrandos Igor L. Rocha e Guilherme R. Magacho da
Universidade de Cambridge, publicado em julho de 2014, demonstra que o setor químico e
petroquímico é o segundo setor que mais dinamiza a economia do País exatamente pela
sua alta agregação de valor, tecnologia empregada e sua utilização em mais de 90% dos
produtos industrializados.
O Estudo do Potencial da Diversificação da Indústria Química Brasileira, patrocinado pelo
BNDES e elaborado pela consultoria internacional Bain Co, demonstra que a construção
de um novo Polo Petroquímico integrado a uma Refinaria produziria os seguintes impactos
econômicos:

Utilizando as mesmas premissas, o estudo Programa Gás Natural Matéria-Prima,
encomendado pela ABIQUIM e realizado pela empresa brasileira Chemvision e com o
acompanhamento desta Câmara dos Deputados através dos Deputados integrantes da
Frente Parlamentar da Química demonstrou que a construção de um Complexo Gás
Químico seria responsável por investimentos da ordem de US$ 3,9 bilhões e produziria
os seguintes impactos positivos para o Brasil:
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Investimento
Balança Comercial
PIB
(recorrente)
Arrecadação
Empregos Criados

US$ MM 3900
(Impato Direto no PIB ≈ US MM 1500

US$ MM 1500
(A partir de 2025)

US$ MM 1050
(A partir de 2025)

US$ MM 280
(A partir de 2025)

1400 Diretos
+ 4100 Indiretos
+ 4100 Longo da cadeia

Segundo a ChemVision, o planejado e não realizado Complexo Gás Químico de
Linhares, no Estado do Espirito Santo, teria resultado nas seguintes vantagens para a
região:


Investimentos de US$ 4,3 bilhões



Agregação de valor em 3,8 MM m³/d de gás natural produzido no ES



Emprego durante a construção de 6.700 trabalhadores


derivados;

Redução da importação de 1,5 milhões de t/a de ureia, metanol e



Faturamento Bruto da ordem de US$ 1,25 bilhões/ano



Impostos incidentes (ICMS, PIS/COFINS, IR, etc.): US$ 325 milhões/ano

As 4 refinarias longamente anunciadas pela Petrobras, se tivessem sido construídas
sem a manipulação de preços apurada pela operação Lava Jato, teriam custado,
dependendo da complexidade da estrutura de refino, entre US$ 15 e US$ 30 mil/bpd
(respectivamente para complexidade baixa e complexidade alta), segundo parâmetros
internacionais, que se detalham:
a)
Estado de Pernambuco: A Refinaria Abreu e Lima (RNEST), com
capacidade total de 230 mil bld em dois trens de produção, empregou até 45.000
trabalhadores durante a construção (conforme divulgado no Diário de Pernambuco) e
deverá empregar em operação 1.800 trabalhadores (empregos diretos e indiretos), O
investimento, em padrões internacionais, teria sido da ordem de US$ 6,9 bilhões. O
primeiro trem já está em operação desde 2014.
b)
Estado do Maranhão: a refinaria Premium I, com capacidade prevista de
600.000 bpd em dois trens de 300.000 cada (que seria a 5ª maior refinaria do mundo),
teria recebido investimentos da ordem de US$ 18 bilhões (US$ 9 bilhões em cada trem,
em preços internacionais).
c)
Estado do Ceará: Premium II, com capacidade de 300.000 bpd num
único trem, receberia investimentos da ordem de US$ 11 bilhões, geraria 90.000
empregos diretos, indiretos e durante a construção, segundo declaração do Governo do
Estado (publicada em 11/02/2011).
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d)
Estado do Rio de Janeiro: Comperj I e II. O trem I do Comperj, com
capacidade de 165.000 bld e complexidade média, que deverá estar concluído em 2020,
empregou, no ápice da construção em 2014, 29.000 trabalhadores, segundo a
Petrobras, e teria recebido investimentos da ordem de US$ 3,3 bilhões (preços
internacionais). O Comperj II, com capacidade de processamento de 300.000 bpd, uma
refinaria Premium de alta complexidade, receberia investimentos da ordem de US$ 9
bilhões.
As FAFENS não construídas teriam impactado positivamente a economia dos estados
de Espírito Santo (Linhares), Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) e Minas Gerais
(Uberaba):
a)
Estado de Mato Grosso do Sul: UFN III (Unidade de Fertilizantes
Nitrogenados III, em Três Lagoas), com capacidade de produção de 761,2 mil ton/ano
de amônia e 1.223 mil ton/ano de uréia granulada a partir de 2,24 MM m3/dia de gás
natural proveniente do Gasbol. Na fase de construção, a unidade empregaria 5.000
trabalhadores e 505 na fase de produção. Potencial faturamento e impostos que
poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio da importação
internada e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para 2016,
de 32,5%) seria de US$ 740 milhões (US$ 240 milhões de impostos).
b)
Estado do Espírito Santo: UFN IV (Complexo Gás-químico de Linhares),
com capacidade de 665 mil ton/ano de ureia, 684 mil ton/ano de metanol, 200 mil
ton/ano de ácido acético, 25 mil ton/ano de ácido fórmico e 30 mil ton/ano de melamina.
O complexo possuía uma previsão de geração de 6.761 postos de trabalho, no pico da
obra, e 540 empregos diretos durante fase de operação (Site Linhares). Potencial
faturamento e impostos que poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir
do preço médio das importações internadas e considerando a carga tributária divulgada
pela Receita Federal para 2016, de 32,5%), seria da ordem de US$ 1,3 bilhão (US$ 433
milhões de impostos)
c)
Estado de Minas Gerais: UFN V (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados
José Alencar, em Uberaba), com capacidade de 519 mil ton/ano de amônia e iria
consumir 1.257 mil m3/dia de gás natural. O investimento era de US$ 1,3 bilhão na
fábrica e seriam gerados 5 mil empregos durante a construção (Portal Brasil). Potencial
faturamento e impostos que poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir
do preço médio das importações internadas e considerando a carga tributária divulgada
pela Receita Federal para 2016, de 32,5%) seria de US$ 450 milhões (US$ 146 milhões
de impostos).
Internacionalmente, o estudo realizado pelo pela ACC – American Chemistry Council
(abril de 2012) sobre estado americano da Pensilvânia destaca as seguintes
contribuições derivadas da indústria do shale gas para a economia da Pensilvânia,
decorrentes do investimento de US$ 3,2 bilhões num complexo petroquímico:
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Tipo de Impacto

Empregos

Salários

Faturamento

(US$ Milhões) (US$ Bilhões)

Efeito Direto

2.396

347

4,8

Efeito Indireto

8.194

571

2,2

Efeito Induzido

6.951

303

0,9

17.541

1.221

7,9

Efeito Total

Esse mesmo impacto positivo pode ser constatado pela contribuição dos polos
petroquímicos e refinarias existentes no Brasil:
Polo Petroquímico de Camaçari (BA): De acordo com informações do COFIC, o polo
contribui com 20% do PIB da Bahia, arrecadação tributária de 90% do município de
Camaçari, e gera cerca de 45 mil empregos diretos e indiretos.
Polo Petroquímico de Triunfo (RS): De acordo com informações divulgadas pela
Fundação de Economia e Estatística (FEE), o Polo contribui com 6,1% do PIB do Rio
Grande do Sul, possui o maior PIB per capita do Estado (devido às atividades do Polo) e
é responsável por aproximadamente 95% do total da riqueza gerada no município de
Triunfo.
Polo Petroquímico de Mauá (SP): representa 13,7% do faturamento da indústria química
brasileira, segundo informações do COFIP ABC. Os salários pagos são equivalentes a
2,3 vezes o salário médio da indústria na região, conforme levantamento realizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Químicos do ABC.
Polo Industrial de Cubatão: Em 2016, conforme informações divulgadas pelo CIDE
(Centro de Integração e Desenvolvimento), o polo de Cubatão recolheu US$ 300
milhões de impostos (estaduais, federais e municipais), gerou mais de 14 mil empregos
diretos e indiretos e produziu aproximadamente 15,4 milhões de toneladas de produtos
químicos.
Levantamento realizado pela ABIQUIM para demonstrar o potencial de investimentos no
setor e entregue ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) pelos
parlamentares integrantes da Frente Parlamentar da Química demonstrou a
possibilidade de serem realizados os seguintes investimentos estruturantes se for
disponibilizada matéria-prima a preços competitivos internacionalmente:
•

Polo Gás Químico em Linhares e em Manaus (metanol, ureia, TDI e

•

Retomada do COMPERJ;

•

Construção de UPGN’s;

•

Refinarias: exploração do propeno e da cadeia C4;

•

Projeto de estireno;

MDI);
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•

Projeto ABS;

•
Projeto da Bacia de Santos – Rota 4 – construção de UPGN, com
separação de líquidos (metano e etano e possibilidade de toda a química derivada
desses produtos).
Além disso, o volume de importação de combustíveis e fertilizantes justificaria a
construção de todas as refinarias planejadas e descartadas e 4 FAFENs,
respectivamente.
Por essa razão, nada mais natural que o petróleo e gás do pré-sal pertencente a União
deva ser utilizado prioritariamente para a industrialização no Brasil gerando riqueza para
o povo brasileiro.
Aliás, exatamente esse foi o caminho escolhido por:
•
Estados Unidos: proibiu a exportação de petróleo e gás oriundo do shale
gas até o completo desenvolvimento de sua indústria química e petroquímica e geração
de excedentes de produção.
•
Rússia: taxa com 30% de imposto a exportação de gás para
industrialização energética e não energética a outros países.
•
Países do Oriente Médio: praticam o chamado dual price, isto é, preço
menor para quem realizar investimentos produtivos no próprio país. Na maioria dos
países produtores, o preço para industrialização local é fixado por governos: com preços
internos de gás natural entre 1,5 e 1,7 US$/MM Btu (para comparação, no Brasil
atualmente é de 8 US$/MM Btu).
•
México: a matéria-prima para os complexos de etano é inferior à cotação
de Mont Belvieu do mercado norte-americano, a qual é referenciada.
A acolhida desta emenda resultará em geração de investimento, empregos de
qualidade, desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza para o Brasil.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda.

Dep. João Paulo Papa
PSDB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA NO. 811, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de
2010, que autoriza o Poder Executivo a criar a
empresa pública denominada Empresa
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás
Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA e
dispõe sobre a política de comercialização de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.

APRESENTAÇÃO DE EMENDA MODIFICATIVA

O Artigo 2º da Medida Provisória nº 811, de 21 de Dezembro de 2017, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 2º O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE editará resolução com a nova
política de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, para
uso energético e não-energético, até 31 de dezembro de 2018”. NR

JUSTIFICATIVA
Com a aprovação da Lei nº 11.909, de 04 de março de 2009, o Congresso Nacional
atribuiu ao CNPE autorização para criação de programa específico para disciplinar o uso
do gás natural utilizado como matéria-prima.
Decorridos 9 anos, no entanto, nada foi feito e a redação proposta na MP pode ser
entendida como limitada apenas ao uso energético do gás natural.
Por essa razão, propomos o acréscimo da expressão “para uso energético e nãoenergético” deixando explícita a vontade do legislador.
O gás natural matéria-prima não encontra substituto, ou seja, sem ele, as fábricas param.
Além disso, sua transformação resulta em mercadorias de alto valor agregado e de
natureza estratégica, para toda a cadeia da indústria química.
- A Indústria Química Brasileira perdeu participação no atendimento da demanda interna
no decorrer dos últimos trinta anos. Além disso, o déficit comercial, em 2016, chegou a
US$ 22 bilhões e as fábricas operaram com ociosidade média de 20%.
- Por essas razões e pela importância da química no contexto econômico brasileiro, de
agregação de valor, geração de impostos e empregos de elevada qualificação, a definição
dessa política é de extrema relevância para o setor.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

465

Congresso Nacional

Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da emenda
modificativa.

Dep. João Paulo Papa
PSDB/SP
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº811, de 2017.

05/02/2018

AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEPUTADO Weverton Rocha – PDT
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA 2 (x ) SUBSTITUTIVA
SUBSTITUTIVO GLOBAL

PÁGINA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( )

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Inclua-se onde couber:
Acrescenta-se § 2o ao art. 47 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010:
“§ 2o Do total da receita a que se refere o art. 51 auferida pelo Fundo de que trata o
caput 50% (cinquenta por cento) devem ser aplicados em programas direcionados
ao desenvolvimento da educação pública, básica e superior, sendo o mínimo de 80%
(oitenta por cento) destinado à educação básica e infantil.”

JUSTIFICAÇÃO
Na educação, o Brasil sistematicamente está entre os últimos colocados em avaliações
internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA),
patrocinado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Na edição de 2015 do exame, que é realizado a cada três anos, cerca de 45% dos estudantes
apresentaram desempenho considerado insatisfatório. Entre 72 nações que participaram,
nossa melhor posição foi a 59ª colocação na área de leitura. Na pior, obtivemos a 66ª
colocação em matemática.
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Além da deficiência no aspecto qualitativo, há ainda a questão quantitativa. Menos da metade
das crianças tem acesso à creche. De acordo com dados do IBGE, menos de 20% dos jovens
concluem o ensino médio na idade correta. Além disso, cerca de 1,3 milhão de jovens entre
15 e 17 anos havia abandonado os estudos sem concluir o ensino médio.
Desse modo, do ponto de vista da boa aplicação de recursos, é patente que, para um País,
o retorno do investimento em educação é muito maior do que o de aplicações no mercado
financeiro. Assim, não vislumbramos melhor emprego para os bônus de assinatura dos
leilões de contratos de partilha que não a sua imediata aplicação na educação básica,
notadamente no segmento público, com o que garantimos ainda mais o seu retorno social.

‘

Weverton Rocha- PDT/ MA
ASSINATURA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - PréSal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a política de
comercialização de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos.

EMENDA N.º
(Dep. Antonio Carlos Mendes Thame)

Acrescente-se, onde couber, artigo à Medida Provisória n.º 811, de 21 de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
“Art. XX. A Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, que dispõe sobre as atividades
relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição
Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem,
liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural; altera a Lei no 9.478,
de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências, passa a vigorar acrescida do §4º
no artigo 46, com a seguinte redação:
Art. 46.....................................................................
...............................................................................
§ 4º Os agentes detentores de registro de autoprodução e autoimportação de gás
natural junto à ANP são responsáveis pela construção, implantação, operação e
manutenção das instalações e dutos, os quais manterão seu caráter de serviço
privado, para o atendimento ao seu consumo na mesma área privada da produção
.ou importação ”

JUSTIFICATIVA
Faz-se necessário definir claramente que a construção, a implantação, a operação
e a manutenção das instalações e dutos essenciais às atividades de
produção/importação e consumo que ocorrem dentro de uma mesma área manterão seu
caráter de serviço privado e são responsabilidade integral dos agentes detentores de
registro de autoprodução e autoimportação. Tal alocação de responsabilidade em Lei se
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faz essencial uma vez que as citadas instalações e dutos são parte integrante e
indissociável das atividades de autoprodução e autoimportação. A emenda resulta em
ganhos de eficiência, qualidade e controle de custos para o autoprodutor, autoimportador
e toda a cadeia econômica. O atual vácuo legal tem agregado riscos às atividades e
desincentivando investimentos e, portanto, iniciativas de expansão da oferta de gás e de
geração de postos de trabalho.
Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - PréSal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a política de
comercialização de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos.

EMENDA N.º
(Dep. Antonio Carlos Mendes Thame)

Acrescente-se,
Medida Provisória
onde n.º
couber,
811, artigo
de 21à de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
“Art.
Lei nº
XX.
11.909,
A
de 4 de março de 2009
, que dispõe sobre as atividades
relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição
Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem,
liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural; altera a Lei no 9.478,
de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências, passa a vigorar alterada o seu
inciso XVII do artigo 2º, com a seguinte redação:
Art. 2º .................................................................................
............................................................................................
XVII - Gasoduto de Transferência: duto destinado à movimentação de gás natural,
considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, iniciando e
terminando em suas próprias instalações de produção, coleta de produção,
transferência, estocagem, condicionamento, processamento de gás natural,
regaseificação e consumo;

JUSTIFICATIVA
A definição do termo “Gasoduto de Transferência” mostrou-se incompleta ao não
abarcar todas as possibilidades em que se configura transferência de gás natural. Nesse
sentido, faz-se essencial ampliar o conceito e de forma isonômica incorporar ativos
relacionados à regaseificação e ao consumo.
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Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - PréSal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a política de
comercialização de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos.

EMENDA N.º
(Dep. Antonio Carlos Mendes Thame)

Acrescente-se,
Medida Provisória
onde n.º
couber,
811, artigo
de 21 àde
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
“Art.
Lei nº
XX.
11.909,
A
de 4 de março de 2009
, que dispõe sobre as atividades
relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição
Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem,
liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural; altera a Lei no 9.478,
de 6 deTransporte
Tarifa
agosto de 1997; e dá outras providências (
), passa a
vigorar acrescida de novo artigo, com o seguinte texto:
Art. XX. Cabe aos transportadores dar transparência e publicidade a todas as
premissas utilizadas no cálculo de sua receita máxima requerida, abrangendo,
inclusive, as receitas relativas a contratos existentes.
§1°. Em até 30 (trinta) dias após a data de publicação da Lei de conversão da
Medida Provisória 811, de 2017, a ANP deverá editar norma disciplinando o
previsto no caput, devendo ainda divulgar os dados e premissas adotados para a
fixação das receitas requeridas dos transportadores e das tarifas dos gasodutos
existentes, disponibilizando a avaliação da base dos ativos, dos custos de operação
e manutenção dos gasodutos de transporte, das taxas de desconto e dos índices
de depreciação e de retorno condizentes com a atividade de transporte.
§2°. Dentre as premissas utilizadas para cálculo da receita máxima requerida,
devem estar estratificadas as capacidades técnica, contratada, disponível e ociosa
por ponto de entrega dos gasodutos de transporte.
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Art. XX. Fica revogado o artigo 31 da Lei nº 11.909 de 04 de março de 2009.

JUSTIFICATIVA
O segmento de transporte é um elo estratégico para o desenvolvimento competitivo
do mercado brasileiro de gás natural. Dito de outra maneira, a oferta de gás natural
depende, diretamente, do acesso a esta infraestrutura. Hoje, uma das principais barreiras
ao desenvolvimento de um mercado de gás competitivo e eficiente no Brasil é a
assimetria das informações no segmento de transporte. Tais assimetrias por não
permitirem que eventuais interessados avaliem a existência de capacidade para
movimentação de gás, acabam por limitar o exercício do direito de acesso e o
desenvolvimento das relações comerciais entre consumidores e ofertantes deste
energético.
Atualmente, o mercado não tem informações sobre o uso dos gasodutos com o
detalhamento necessário, e não conhece as oportunidades e os custos para contratação
dos serviços de transporte. Para corrigir estas deficiências e aprimorar a alocação
transparente e eficiente dos custos do transporte, o regulador, em conjunto com os
transportadores, deve conferir maior publicidade das informações relativas a este
segmento que servem de base para computo da receita requerida e, consequentemente,
para o cálculo das tarifas praticadas.
Ainda, estas informações deveriam vir acompanhadas de análise do órgão
regulador, destacando-se os critérios e eficiência (ou ineficiência) dos investimentos e
da operacionalidade de cada gasoduto com propostas de aprimoramento. Esta medida
é relevante para que sejam identificados os possíveis impactos tarifários e as
possibilidades de melhoria operacional, de forma a se criar um mercado competitivo e
atrativo à oferta do gás natural da União.
Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, que
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Administração de
Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. PPSA e dispõe sobre a política de comercialização de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.

EMENDA N.º
(Dep. Antonio Carlos Mendes Thame)

Acrescente-se,
Medida Provisória
onde n.º
couber,
811, artigo
de 21 àde
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
“Art.
art. 58
XX.daModifica-se
Lei nº 9.478,
o de 6 de agosto de 1997
, que
dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio
do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência
Nacional do Petróleo e dá outras providências, com a seguinte redação:
Art. 58. É assegurado o acesso a qualquer interessado o uso da capacidade
disponível dos dutos de transporte, dos gasodutos de escoamento, das unidades
de processamento e tratamento de gás natural e dos terminais marítimos
existentes ou a serem construídos, inclusive terminais de GNL, mediante
remuneração adequada ao titular das instalações ou da capacidade de
movimentação de gás natural, nos termos da lei e da regulamentação aplicável.
§ 1º A ANP fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração adequada
com base em critérios previamente estabelecidos, caso não haja acordo entre
as partes, cabendo-lhe também verificar se o valor acordado é compatível com
o mercado.
§ 2º A ANP regulará a preferência a ser atribuída ao proprietário das instalações
para movimentação de seus próprios produtos, com o objetivo de promover a
máxima utilização da capacidade de transporte pelos meios disponíveis.
§ 3º A receita referida no caput deste artigo deverá ser destinada a quem
efetivamente estiver suportando o custo da capacidade de movimentação de gás
natural.”

JUSTIFICATIVA
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A regulamentação do acesso à capacidade disponível das infraestruturas existentes
e inerentes à oferta do gás natural da União se faz necessária para garantir a
maximização da receita da União na comercialização destes recursos e o
abastecimento ao mercado em bases competitivas. Esta medida regulamentar poderia
evitar o risco de postergação da declaração de comercialidade dos campos
produzidos em regime de Partilha da produção, em função da inexistência de
economicidade para viabilizar o escoamento do gás.
Ademais, o acesso não-discriminatório em condições transparentes às infraestruturas
essenciais – gasodutos de escoamento, unidades de processamento e tratamento de
gás natural e terminais de GNL – pode incentivar a entrada de novos agentes no setor
e, consequentemente, aumentar investimentos e diversificar a oferta de gás. Ressaltase que o acesso deve ser assegurado à capacidade disponível, que não esteja sendo
utilizada pelo proprietário da infraestrutura.
Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa
Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - PréSal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a política de
comercialização de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos.

EMENDA N.º
(Dep. Antonio Carlos Mendes Thame)

Acrescente-se,
Medida Provisória
onde n.º
couber,
811, artigo
de 21à de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
Lei
“Art.nºXX.
11.909,
A de 4 de março de 2009
, que dispõe sobre as atividades relativas
ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como
sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação
e comercialização de gás natural; altera a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras
providências
Mercado
Livre
(
), passa a vigorar acrescida de novo artigo, com o seguinte
texto:
Art. XX. A partir de 2019 e respeitados os contratos vigentes, celebrados entre
consumidores e concessionárias de distribuição, os consumidores com consumo diário em
patamar superior ao mínimo a ser definido pela ANP terão a opção de adquirir o gás natural
de qualquer agente ofertante, tornando-se Consumidores Livres.
§1° Em até 30 dias da publicação desta Medida Provisória, a ANP deverá apresentar um
cronograma de marcos de abertura do mercado de gás natural para cada área de
concessão de distribuição de gás natural, devendo os Estados promover os ajustes
necessários nos contratos de concessão para contemplar as diretrizes estabelecidas pela
ANP.

JUSTIFICATIVA
Por se tratar de uma indústria de rede, a lógica produtiva do gás natural é interdepende.
Isto é, para que haja oferta competitiva ao mercado será preciso que a regulação em todos os
elos da cadeia de produção do gás esteja vocacionada a garantir a eficiência alocativa dos
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recursos. Assim, a regulamentação harmônica entre os estados tem o condão de beneficiar tanto
os ofertantes como os consumidores na busca pela maximização de seus objetivos
(maximização de receita e preços competitivos).
Verifica-se que os regulamentos em muitos Estados, hoje, não obedecem a um padrão de
eficiência que um monopólio natural demanda, além de estarem sujeitos a normas não
homogêneas e de diferentes maturidades a depender do Estado. A regulação estadual deve,
então, primar por parâmetros regulatórios que impeçam desestímulos ou barreiras ao exercício
do mercado livre, evitando medidas que acontecem em alguns estados atualmente: volumes
mínimos de acesso excessivamente elevados e não condizentes com a realidade do mercado –
o que na prática torna-se uma verdadeira barreira ao desenvolvimento do mercado.
A definição de diretrizes federais amparadas nas melhores práticas e em respeito aos
contratos existentes poderia garantir e diversificar a oferta de gás natural. Inclusive poderia haver
a abertura do mercado para tornar factível, além de ampliar as opções para comercialização do
gás da União. Dessa maneira, é importante que os consumidores tenham liberdade para buscar
e negociar opções de fornecimento de gás natural conforme suas necessidades, respeitando os
direitos da distribuidora na prestação do serviço de movimentação do gás no âmbito da
distribuição local.

Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de
2010, que autoriza o Poder Executivo a
criar a empresa pública denominada
Empresa Brasileira de Administração de
Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal
Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a
política de comercialização de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos.

EMENDA ADITIVA Nº
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida
Provisória nº 811, de 2017:
“Art. X A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art.
15
..................................................................................................................
.............
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, a parcela do excedente em óleo
efetivamente recebida pela União, em qualquer período de tempo do
contrato, poderá ser inferior aos percentuais do excedente em óleo de que
trata o art. 2º, III, a seguir discriminados:
I - 40% (quarenta por cento): para campo com produção média diária
inferior a quinze mil metros cúbicos de óleo;
II - 50% (cinquenta por cento): para campo com produção média diária de
quinze mil metros cúbicos de óleo a trinta mil metros cúbicos de óleo;
III - 60% (sessenta por cento): para campo com produção média diária
superior a trinta mil metros cúbicos de óleo.”
(NR)
....................................................................................................................
.....................................

JUSTIFICATIVA
Na plataforma continental brasileira, em especial na província
petrolífera do Pré-Sal, ocorreram as principais descobertas
petrolíferas do Brasil e do mundo nos últimos anos. É fundamental
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que as receitas obtidas com a exploração do pré-sal revertam em
benefício da sociedade brasileira. A receita advinda da
comercialização de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos da União é crucial integrará o Fundo Social,
conforme inciso III do art. 49 da Lei 12.351/2010. Quando os
percentuais mínimos de óleo excedente são fixados em níveis muitos
baixos e não há ágio no leilão, cai a participação governamental por
barril de petróleo, prejudicando o financiamento a políticas públicas
estratégicas, como saúde e educação. Em outros termos, a
exploração do pré-sal acaba não atendendo ao interesse coletivo,
tendo em vista que o maior percentual de óleo excedente se destina
à contratada, e não ao Poder Público.
A Resolução CNPE nº 21, de 9 de novembro de 2017, define
os percentuais mínimos de excedente em óleo para a quarta rodada
do pré-sal, oscilando entre 7% e 22%. Isto é, a contratada se apropria
de um percentual que varia entre 93% e 78% do óleo excedente.
Dessa maneira, as regras envolvem grande risco de que as
petroleiras se apropriem de enorme percentual do óleo excedente,
fazendo com que se reduzam as receitas a serem obtidas pela União.
Em províncias como o pré-sal, com elevados volumes recuperáveis
e altíssima produtividade, a participação governamental deveria ser
muito mais elevada. Num momento em que o governo pode ter um
déficit de R$ 157 bilhões nas contas públicas e impõe um teto de
gastos que achata despesas sociais e investimentos, não é
compreensível que se abra mão de volumes significativos de
receitas, em favor das empresas contratadas para explorar petróleo
e gás natural.
Por essa razão, pedimos o apoio dos Parlamentares do
Congresso Nacional para a aprovação da emenda.
Sala das Comissões, em 8 de fevereiro de 2017.

Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de
2010, que autoriza o Poder Executivo a
criar a empresa pública denominada
Empresa Brasileira de Administração de
Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal
Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a
política de comercialização de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos.

EMENDA ADITIVA Nº
Acrescente-se, onde couber, os seguintes artigos à Medida
Provisória nº 811, de 2017:
Art. X Esta Lei dispõe sobre o conteúdo local obrigatório nas
aquisições de bens e serviços para as atividades, em todos os
regimes, de exploração e produção de petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos.
Art. X O aproveitamento das jazidas de petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos do Brasil deve ser realizado em
benefício do desenvolvimento econômico e social, do adensamento
das cadeias produtivas, do desenvolvimento tecnológico, da
inovação e do bem-estar dos brasileiros.
Art X Para os fins desta Lei, considera-se conteúdo local a
proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços
prestados no País e o valor total dos bens utilizados e dos serviços
prestados para execução de contrato de exploração e produção de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
§ 1º O conteúdo local global do contrato é medido por etapa, na
forma dos incisos do caput do art. X.
§ 2º É permitida a totalização de conteúdo local superior ao
efetivamente existente em bens e serviços como incentivo a
fornecedores e concessionários que promovam o desenvolvimento
tecnológico e o adensamento da cadeia produtiva nacional para
realização das atividades de exploração e produção de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
Art. 4º O percentual mínimo de conteúdo local global deve ser de:
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I – em blocos terrestres:
a) etapa de exploração: 70% (setenta por cento); e
b) etapa de desenvolvimento: 75% (setenta e cinco por cento);
II – em blocos na plataforma continental, no mar territorial e na zona
econômica exclusiva:
a) etapa de exploração: 35% (trinta e cinco por cento); e
b) etapa de desenvolvimento: 55% (cinquenta e cinco por cento).
§ 1º O percentual de conteúdo local global das etapas listadas no
caput é resultado da ponderação do conteúdo local dos seguintes
itens:
I – serviços com:
a) baixa tecnologia;
b) média tecnologia; e
c) alta tecnologia;
II – bens com:
a) baixa tecnologia;
b) média tecnologia; e
c) alta tecnologia.
§ 2º O percentual de conteúdo local nos serviços e bens
classificados na forma dos incisos e alíneas do § 1º deve ser
superior à metade do percentual mínimo do conteúdo local global
estabelecido para as etapas correspondentes listadas no caput.
§ 3º Os percentuais dos conteúdos locais globais estabelecidos na
alínea a do inciso I e na alínea a do inciso II do caput podem ser
reduzidos em até 50% (cinquenta por cento) nas atividades que
excederem o programa exploratório obrigatório.
§ 4º Os percentuais de conteúdo local das etapas e itens listados,
respectivamente, no caput e no § 1º, bem como a sistemática de
cálculo do conteúdo local, devem fazer parte do contrato e só
podem ser alterados, no período de vigência do contrato, em
comum acordo entre o Poder Concedente e o concessionário, ou
na prorrogação do contrato.
Art. X É vedado o uso do conteúdo local como critério de
julgamento da seleção da melhor oferta nos processos de licitação
de áreas para exploração e produção de petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos.
Art. X No contrato de partilha de produção, o concessionário que
cumprir os valores de percentual mínimo de conteúdo local global
pode recuperar o custo em óleo referente às etapas de exploração
e de desenvolvimento, respeitando o limite de 70% (setenta por
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cento) do valor bruto de produção nos três primeiros anos de
produção e de 50% (cinquenta por cento) do valor bruto de
produção nos anos seguintes.
Art. X O concessionário pode solicitar exoneração da
obrigatoriedade do cumprimento do conteúdo local nas seguintes
situações:
I – não existe fornecedor nacional para a prestação do serviço ou
o fornecimento do bem;
II – o preço do serviço ou do bem nacional é superior, em
percentual definido em regulamento, aos preços efetivamente
praticados no mercado internacional;
III – o prazo para execução local do serviço ou entrega do bem
nacional é mais longo, em percentual definido em regulamento, do
que os prazos efetivamente praticados no mercado internacional;
ou
IV – a tecnologia a ser utilizada pela empresa ou pelo consórcio
contratado não estava disponível comercialmente na data da
publicação do edital de licitação.
§ 1º O serviço ou bem para o qual houve exoneração da
obrigatoriedade do cumprimento do conteúdo local para
determinado contrato não é considerado para fins de cálculo do
conteúdo local das etapas e dos itens listados, respectivamente, no
caput e no § 1º do art. 4º.
§ 2º É garantida a oitiva dos representantes dos fornecedores
nacionais no processo de exoneração da obrigatoriedade de
cumprimento do conteúdo local.
Art. X O não cumprimento dos percentuais de conteúdo local
mínimo sujeita o concessionário a multa administrativa de 30%
(trinta por cento) até 60% (sessenta por cento) do valor não
realizado do conteúdo local mínimo.
Art. X A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 2º ............................................................
............................................................................
X – estabelecer os índices de conteúdo local de bens e serviços,
respeitado o mínimo local, a serem observados em licitações e
contratos de concessão e de partilha de produção, observado o
disposto no inciso IX.
............................................................................” (NR)
“Art. 37. ............................................................
............................................................................
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VI – ...................................................................; e
VII – o conteúdo local, respeitado o mínimo legal, e sua sistemática
de cálculo, bem como outros critérios relacionados ao
desenvolvimento da indústria nacional.
...........................................................................” (NR)
Art. X A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 10. ............................................................
............................................................................
III – ....................................................................
............................................................................
e) o conteúdo local, respeitado o mínimo legal, e outros critérios
relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional; e
...........................................................................” (NR)
“Art. 15. ............................................................
............................................................................
VIII – o conteúdo local, respeitado o mínimo legal, e sua sistemática
de cálculo, bem como outros critérios relacionados ao
desenvolvimento da indústria nacional;
...........................................................................” (NR)
Art. X Esta Lei vigerá por 20 (vinte) anos a partir da data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA
Com o fim do monopólio da Petrobras nas atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural, em 1995, o marco
regulatório do setor sofreu alterações importantes. Entre elas, cabe
destacar, em razão de seu acerto, a introdução da política de
conteúdo local de bens e serviços. Desde a primeira rodada de
licitação de áreas para exploração e produção de petróleo e gás
natural, em 1999, o conteúdo local está presente como cláusula do
contrato de concessão.
Inicialmente, o concessionário era livre para fazer sua oferta de
conteúdo local. Com o decorrer das rodadas seguintes, as exigências
de conteúdo local foram sendo aperfeiçoadas. Na sétima rodada, em
2005, pode-se dizer que a política de conteúdo local atingiu a
maturidade. Desde então, os editais de licitação passaram a
estabelecer os percentuais de conteúdo local global, mínimo e
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máximo, e os percentuais mínimos de conteúdo local de itens
específicos. Também foi consolidada a metodologia de cálculo do
conteúdo local e passou a ser exigida a comprovação do
cumprimento das metas mediante certificação por entidades
credenciadas.
O sucesso da política de conteúdo local é inegável. Estudo da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP informa
que, entre 1999 e 2015, o número de trabalhadores empregados por
fornecedores de bens para o setor de petróleo e gás saltou de 42 mil
para mais de 108 mil, um aumento de quase 160%. No mesmo
período, o valor bruto da produção industrial anual, descontada a
inflação, desses fornecedores passou de R$ 22 bilhões para R$ 63
bilhões, um crescimento real de 180%.
Contudo, a queda da cotação do petróleo, ocorrida a partir do
segundo semestre de 2014, associada à crise que engolfou a
Petrobras com a operação Lava-Jato, levou a uma expressiva
redução dos investimentos nas atividades de exploração e produção
de petróleo e gás natural no Brasil. De pronto, surgiram aqueles que
responsabilizavam a política de conteúdo local pela perda do
dinamismo dessas atividades. Passou, então, a ser preconizada a
mudança da política vigente, em especial, o corte profundo nos
percentuais mínimos de conteúdo local.
Infelizmente, essa linha de pensamento prevalece no Governo
atual. Enquanto, na licitação do campo de Libra, o conteúdo local
mínimo foi de 37%, na fase de exploração, e de 55 a 59% na etapa
de desenvolvimento, o Conselho Nacional de Pesquisa Energética –
CNPE estabeleceu, na Resolução nº 7, de 2017, conteúdo local
mínimo de apenas 18%, na fase de exploração, e de 25 a 40% nas
diversas etapas da fase de desenvolvimento para as próximas
licitações no pré-sal.
Para calcular as perdas que a economia nacional sofrerá com
essas mudanças, basta atentar para as cifras anunciadas, em
Conferência recente nos Estados Unidos, pelo Ministro de Estado de
Minas e Energia do Brasil. Na ocasião, o Ministro estimou que as
licitações previstas para 2017 e 2018 devem atrair investimentos de
R$ 200 bilhões. Ou seja, para cada 1% a menos no conteúdo local,
as indústrias e os prestadores de serviço brasileiros perderão R$ 2
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bilhões em encomendas! Se for considerada a exploração e o
desenvolvimento de todas as áreas ainda não licitadas no pré-sal, os
investimentos devem superar R$ 1 trilhão e, por conseguinte, as
perdas
dos
fornecedores
nacionais
se
multiplicarão
proporcionalmente.
Diante de tal ameaça para o desenvolvimento nacional, o Poder
Legislativo não pode se omitir e ficar à margem das discussões e das
decisões sobre a política de conteúdo local. Atualmente, toda a
política de conteúdo local é desenvolvida com base em decretos,
regulamentos e contratos, um verdadeiro monólogo do Poder
Executivo. Para suprir essa lacuna em nossa legislação, apresento,
para apreciação por meus pares, este Projeto de Lei do Senado
(PLS), que, de forma equilibrada, busca compatibilizar os legítimos
interesses das empresas petroleiras e dos fornecedores nacionais.
Como já foi mencionado acima, a política de conteúdo local
alcançou resultados notáveis. Entretanto, precisamos reconhecer
que o panorama do setor do petróleo mudou nos três últimos anos, e
as melhores estimativas para a próxima década não apontam para
cotações tão elevadas quanto aquelas verificadas em meados da
década passada. Portanto, cabem, sim, ajustes na política de
conteúdo local, mas não o simplório e preguiçoso corte radical dos
percentuais mínimos, que praticamente elimina a efetividade dessa
política. Como diz a sabedoria popular, não se pode jogar fora a
criança junto com a água da bacia.
A proposta prevê os índices mínimos de conteúdo local tão
elevados quanto os vigentes nas últimas rodadas de licitação
anteriores à queda da cotação do petróleo. Afinal, o pré-sal é uma
oportunidade única para o desenvolvimento nacional e que não pode
ser desperdiçada em nenhuma hipótese. Entretanto, este PLS inova
ao introduzir incentivos para cumprimento do conteúdo local, que
inexistem na política vigente.
Nos contratos atuais, como instrumento para levar ao
cumprimento dos índices de conteúdo local estabelecidos, utilizamse somente multas, que podem chegar a 100% do valor do conteúdo
local não cumprido. A nosso ver, esse enfoque exclusivamente
punitivo não é o mais adequado. O valor da multa, recolhida ao
Tesouro Nacional, prejudica o concessionário por meio do aumento
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de custos, mas não favorece o fornecedor, que continua sem receber
encomendas. Além disso, percentuais de multa tão elevados são
estímulos à litigância judicial.
As multas são mantidas neste PLS, porém com percentual
máximo de 60% do valor de conteúdo local não cumprido. Em
paralelo, contudo, abre-se ao concessionário a possibilidade de
contabilizar, para efeitos de cálculo do conteúdo local, os
investimentos feitos em desenvolvimento tecnológico e expansão da
cadeia produtiva nacional vinculada à exploração e produção de
petróleo.
Sem diminuir a importância dos instrumentos de incentivo
apresentados acima, gostaríamos de ressaltar, em razão de seu
relevo econômico, a introdução da recuperação mais acelerada dos
investimentos realizados em exploração e desenvolvimento no
regime de partilha de produção. No contrato do campo de Libra, a
recuperação dos investimentos realizados, chamado de custo em
óleo, está limitada a 50% do valor bruto da produção, nos dois
primeiros anos, e 30% nos anos seguintes. Propõe-se aqui a
recuperação do custo em óleo é de 70% do valor bruto de produção,
nos três primeiros anos, e 50% nos anos seguintes. Ou seja, no início
da produção, o valor do excedente em óleo da União será menor,
mas, em compensação, haverá ganhos, diretos e indiretos,
decorrentes da expansão da indústria e do setor de serviços
nacionais.
Por fim, estipulamos o prazo de vinte anos para vigência do
marco legal de incentivo ao conteúdo local. Acreditamos, com base
na experiência internacional, que é prazo suficiente para a
consolidação da indústria nacional com competitividade global.
Como pode se depreender da leitura da presente proposta, a
linha-mestra da proposição é criar um ambiente no qual todas as
partes interessadas ganham: Petrobras, outras empresas de
petróleo, fornecedores nacionais de bens e serviços, entes
federativos das três esferas, instituições de pesquisa e
desenvolvimento, trabalhadores e, principalmente, os cidadãos
brasileiros. Todas as partes serão beneficiadas pelo aproveitamento
inteligente das gigantescas jazidas do pré-sal.
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Uma política de conteúdo local efetiva está acima das disputas
ideológicas ou partidárias. Ela não é exclusiva da agenda da
esquerda ou da direita, faz parte, isso sim, da agenda do Brasil
próspero e justo. A política de conteúdo local deve estar no centro
das preocupações daqueles brasileiros que militam pelo
desenvolvimento nacional e pelo bem-estar de nosso Povo. Por isso,
peço o apoio dos nobres Parlamentares para aprovação da emenda.
Sala das Comissões, em 8 de fevereiro de 2017.

Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de
2010, que autoriza o Poder Executivo a
criar a empresa pública denominada
Empresa Brasileira de Administração de
Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal
Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a
política de comercialização de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos.
EMENDA MODIFICATIVA Nº
Altere-se a redação do § 6º do art. 4º da Lei nº 12.304, de 2 de
agosto de 2010, modificado pelo art. 1º da Medida Provisória nº 811,
que passa a ser a seguinte:
“Art.4º ..................................................
..............................................................
§ 6º A comercialização pela PPSA observará a política
estabelecida pelo CNPE e o preço de referência fixado pela ANP.”

JUSTIFICATIVA

Na hipótese de comercialização pela PPSA, os preços de
referência estabelecidos pela ANP devem ser observados. A MP 811
modifica o § 6º do art. 4º da Lei nº 12.304 para prever que a
comercialização pela PPSA observará a política estabelecida pelo
CNPE e o preço de referência fixado pela ANP, no entanto, poderá
ser realizada por preço inferior ao de referência caso não apareçam
interessados na compra, hipótese em que os preços praticados
deverão ser compatíveis com os de mercado. A possibilidade de
venda abaixo do preço de referência da ANP pode implicar perdas
de receita para a União, com impactos, particularmente, sobre o
Fundo Social. Num momento em que o governo pode ter um déficit
de R$ 157 bilhões nas contas públicas e impõe um teto de gastos
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que achata despesas sociais e investimentos, não é compreensível
que se abra mão de volumes significativos de receitas, em favor das
empresas contratadas para explorar petróleo e gás natural.
Por essa razão, pedimos o apoio dos Parlamentares do
Congresso Nacional para a aprovação da emenda.
Sala das Comissões, em 8 de fevereiro de 2017.

Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 2017
Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de
2010, que autoriza o Poder Executivo a
criar a empresa pública denominada
Empresa Brasileira de Administração de
Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal
Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a
política de comercialização de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos.
EMENDA MODIFICATIVA Nº
Altere-se a redação da alínea a, inciso II, art. 4º da Lei nº
12.304, de 2 de agosto de 2010, modificado pelo art. 1º da Medida
Provisória nº 811, que passa a ser a seguinte:
“Art.4º ..................................................
..............................................................
II - .........................................................
a) celebrar os contratos, representando a União, com agentes
comercializadores, receber o equivalente monetário do excedente
em óleo da União ou comercializar diretamente petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos da União, obrigatoriamente
por leilão;”

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória tem como seu principal objetivo autorizar
a PPSA a comercializar diretamente petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos da União. Ao alterar o art. 4º, inciso, alínea a
da Lei 12.304, de 2 de agosto de 2010, a MP define que tal
comercialização será realizada preferencialmente por leilão. No
entanto, caso não haja leilão, corre-se grande risco de que os preços
praticados sejam reduzidos em relação a preços de referência,
implicando perdas para a União das receitas advindas da
comercialização de petróleo, de gás natural e de outros
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hidrocarbonetos fluidos, que compõem o Fundo Social, nos termos
do art. 49 da Lei 12.351.
Ademais, a legislação não previu que a União pudesse receber
o equivalente monetário do excedente em óleo. Esta é uma opção
relevante no contexto dos regimes de partilha, reduzindo custos,
riscos e a própria burocracia da comercialização ou da contratação
do agente comercializador.
Por essas razões, pedimos o apoio dos Parlamentares do
Congresso Nacional para a aprovação da emenda.
Sala das Comissões, em 8 de fevereiro de 2017.

Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
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Acrescente-se ao texto da Medida Provisória 811/2017, de 21 de dezembro de 2017, onde
couber, os dispositivos abaixo, renumerando os demais artigos:
Art. ... A PPSA, a cada 3 anos, realizará leilão específico do petróleo e gás pertencente a
União, para fins de industrialização no Brasil, para uso energético e não-energético, destinada à
operação de plantas em atividade ou à construção ou expansão de Polo Petroquímico, Polo Gás
Químico, Refinaria, fábrica de escala mundial no Brasil.
I - a PPSA estabelecerá a data do leilão com antecedência de, pelo menos, 1 ano da data
prevista para sua realização.
II - o ofertante deverá obrigatoriamente especificar o projeto a que se destina, a
quantidade necessária, o prazo do contrato, take-or-pay mínimo e a data a partir do qual
começará a receber o produto.
III - na hipótese de não realizar o projeto, a ofertante não poderá receber qualquer produto
e será responsável pelo pagamento de uma indenização à PPSA equivalente a 10% do valor do
barril de petróleo no mercado internacional tendo como base a quantidade mínima de take-orpay ofertada.
IV - os preços de referência para os leilões serão fixados pela ANP, conforme
estabelecido pelo § 6º, do art. 4º, da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010.
JUSTIFICAÇÃO
O Brasil, com ufanismo, tem comemorado a descoberta das reservas do pré- sal como
uma das mais importantes do Mundo.
No entanto, em razão da crise recente no segmento de óleo e gás, por conta da
Operação Lava Jato e também pelas limitações de exploração impostas pela Lei nº 12.351, de
22 de dezembro de 2010, que estabeleceu a participação mínima da Petrobras nos consórcios
de exploração do pré-sal e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e
execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção”, houve
uma paralisação das atividades desse importante segmento no País.
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Felizmente, deve ser dado destaque ao Projeto de Lei do Senado nº 131 de 2015,
recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, com a edição da Lei nº 13.365, de 2016,
que foi extremamente importante para voltar a estimular o crescimento da exploração do présal, desobrigando a Petrobras da exclusividade da operação dos campos nessa fronteira, tendo
que realizar investimentos além da sua capacidade financeira. Tal projeto Com essa Lei, em
um horizonte de curto e médio prazo, espera-se que ela viabilizará movimentos empresarias
motivando a participação de novas operadoras nos leilões de óleo e gás da ANP e a
otimização das áreas de exploração, o que dará outro dinamismo ao segmento de óleo e gás.
Entretanto, se olharmos a situação de nosso País no que se refere aos produtos
industrializados com a utilização dessa commodity como matéria-prima, a situação é
desastrosa:
O déficit na balança comercial de produtos foi da ordem de US$ 23,2 bilhões em
2017, com tendência crescente se o País voltar a crescer.
Importamos US$ 6,6 bilhões (1,8 milhões de m3) de gasolina e diesel e não se
construíram as 4 refinarias tão planejadas e alardeadas.
Importamos US$ 3,3 bilhões dos principais fertilizantes nitrogenados e o País não
construiu qualquer uma das 3 unidades da Petrobras Fertilizantes (FAFENs) planejadas em
Três Lagoas/MS, Linhares/ES e Uberaba/MG.
A descoberta de petróleo e gás no Pré-sal oferece ao Brasil uma oportunidade de se
transformar em um dos maiores produtores mundiais de produtos químicos e petroquímico.
O Brasil deveria seguir o exemplo do que ocorreu no Oriente Médio, com a
descoberta do petróleo, e nos Estados Unidos, com o avanço tecnológico que permitiu a
exploração do shale gas, gerando empregos de qualidade, tributos e riqueza nessas regiões.
Vale lembrar que no Brasil a remuneração do trabalhador no setor químico é 100% acima da
média da indústria, segundo o IBGE.
Conforme o estudo realizado pela Dow Chemical e divulgado na Reunião anual da
APLA (Asociación Petroquimica Y Quimica LatinoAmericana) em 2015, em Cancun,
comparada a mera exportação em bruto de petróleo e gás natural, a industrialização no País
desses recursos naturais agrega, em média, 6 a 8 vezes valor, gerando emprego,
desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza.

Adicionalmente o trabalho desenvolvido em conjunto pelo Professor Nelson Marconi
da Fundação Getúlio Vargas – SP e Mestrandos Igor L. Rocha e Guilherme R. Magacho da
Universidade de Cambridge, publicado em julho de 2014, demonstra que o setor químico e
petroquímico é o segundo setor que mais dinamiza a economia do País exatamente pela sua
alta agregação de valor, tecnologia empregada e sua utilização em mais de 90% dos produtos
industrializados.
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O Estudo do Potencial da Diversificação da Indústria Química Brasileira, patrocinado
pelo BNDES e elaborado pela consultoria internacional Bain Co, demonstra que a construção
de um novo Polo Petroquímico integrado a uma Refinaria produziria os seguintes impactos
econômicos:

Utilizando as mesmas premissas, o estudo Programa Gás Natural Matéria-Prima,
encomendado pela ABIQUIM e realizado pela empresa brasileira Chemvision e com o
acompanhamento
Deputados integrantes
desta Câmara
da
dos Deputados através dos
Frente Parlamentar da Química demonstrou que a construção de um Complexo Gás
Químico seria responsável por investimentos da ordem de US$ 3,9 bilhões e produziria os
seguintes impactos positivos para o Brasil:
Investimento
Balança Comercial
PIB
(recorrente)
Arrecadação
Empregos Criados

US$ MM 3900
(Impato Direto no PIB ≈ US MM 1500

US$ MM 1500
(A partir de 2025)

US$ MM 1050
(A partir de 2025)

US$ MM 280
(A partir de 2025)

1400 Diretos
+ 4100 Indiretos
+ 4100 Longo da cadeia

Segundo a ChemVision, o planejado e não realizado Complexo Gás Químico de
Linhares, no Estado do Espirito Santo, teria resultado nas seguintes vantagens para a região:
Investimentos de US$ 4,3 bilhões
Agregação de valor em 3,8 MM m³/d de gás natural produzido no ES
Emprego durante a construção de 6.700 trabalhadores
Redução da importação de 1,5 milhões de t/a de ureia, metanol e derivados;
Faturamento Bruto da ordem de US$ 1,25 bilhões/ano
Impostos incidentes (ICMS, PIS/COFINS, IR, etc.): US$ 325 milhões/ano
As 4 refinarias longamente anunciadas pela Petrobras, se tivessem sido construídas
sem a manipulação de preços apurada pela Operação Lava Jato, teriam custado, dependendo
da complexidade da estrutura de refino, entre US$ 15 e US$ 30 mil/bpd (respectivamente
para complexidade baixa e complexidade alta), segundo parâmetros internacionais, que se
detalham:
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a)
Estado de Pernambuco: A Refinaria Abreu e Lima (RNEST), com capacidade
total de 230 mil bld em dois trens de produção, empregou até 45.000 trabalhadores durante a
construção (conforme divulgado no Diário de Pernambuco) e deverá empregar em operação
1.800 trabalhadores (empregos diretos e indiretos), O investimento, em padrões
internacionais, teria sido da ordem de US$ 6,9 bilhões. O primeiro trem já está em operação
desde 2014.
b)
Estado do Maranhão: a refinaria Premium I, com capacidade prevista de
600.000 bpd em dois trens de 300.000 cada (que seria a 5ª maior refinaria do mundo), teria
recebido investimentos da ordem de US$ 18 bilhões (US$ 9 bilhões em cada trem, em preços
internacionais).
c)
Estado do Ceará: Premium II, com capacidade de 300.000 bpd num único
trem, receberia investimentos da ordem de US$ 11 bilhões, geraria 90.000 empregos diretos,
indiretos e durante a construção, segundo declaração do Governo do Estado (publicada em
11/02/2011).
d)
Estado do Rio de Janeiro: Comperj I e II. O trem I do Comperj, com
capacidade de 165.000 bld e complexidade média, que deverá estar concluído em 2020,
empregou, no ápice da construção em 2014, 29.000 trabalhadores, segundo a Petrobras, e
teria recebido investimentos da ordem de US$ 3,3 bilhões (preços internacionais). O Comperj
II, com capacidade de processamento de 300.000 bpd, uma refinaria Premium de alta
complexidade, receberia investimentos da ordem de US$ 9 bilhões.
As FAFENS não construídas teriam impactado positivamente a economia dos Estados
de Espírito Santo (Linhares), Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) e Minas Gerais (Uberaba):
a)
Estado de Mato Grosso do Sul: UFN III (Unidade de Fertilizantes
Nitrogenados III, em Três Lagoas), com capacidade de produção de 761,2 mil ton/ano de
amônia e 1.223 mil ton/ano de uréia granulada a partir de 2,24 MM m3/dia de gás natural
proveniente do Gasbol. Na fase de construção, a unidade empregaria 5.000 trabalhadores e
505 na fase de produção. Potencial faturamento e impostos que poderiam ter sido gerados e
recolhidos (calculado a partir do preço médio da importação internada e considerando a carga
tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de 32,5%) seria de US$ 740 milhões
(US$ 240 milhões de impostos).
b)
Estado do Espírito Santo: UFN IV (Complexo Gás-químico de Linhares), com
capacidade de 665 mil ton/ano de ureia, 684 mil ton/ano de metanol, 200 mil ton/ano de
ácido acético, 25 mil ton/ano de ácido fórmico e 30 mil ton/ano de melamina. O complexo
possuía uma previsão de geração de 6.761 postos de trabalho, no pico da obra, e 540
empregos diretos durante fase de operação (Site Linhares). Potencial faturamento e impostos
que poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das
importações internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para
2016, de 32,5%), seria da ordem de US$ 1,3 bilhão (US$ 433 milhões de impostos)
c)
Estado de Minas Gerais: UFN V (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados José
Alencar, em Uberaba), com capacidade de 519 mil ton/ano de amônia e iria consumir 1.257
mil m3/dia de gás natural. O investimento era de US$ 1,3 bilhão na fábrica e seriam gerados
5 mil empregos durante a construção (Portal Brasil). Potencial faturamento e impostos que
poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das importações
internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de
32,5%) seria de US$ 450 milhões (US$ 146 milhões de impostos).
Internacionalmente, o estudo realizado pelo pela ACC – American Chemistry Council
(abril de 2012) sobre estado americano da Pensilvânia destaca as seguintes contribuições
derivadas da indústria do shale gas para a economia da Pensilvânia, decorrentes do
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investimento de US$ 3,2 bilhões num complexo petroquímico:

Tipo de Impac to

Empregos

Salários

Faturamento

(US$ M ilhões)

(US$ Bilhões)

Efeito Direto

2.396

347

4,8

Efeito Indireto

8.194

571

2,2

Efeito Induzido

6.951

303

0,9

17.541

1.221

7,9

Efeito Total

Esse mesmo impacto positivo pode ser constatado pela contribuição dos polos
petroquímicos e refinarias existentes no Brasil:
Polo Petroquímico de Camaçari (BA): De acordo com informações do COFIC, o polo
contribui com 20% do PIB da Bahia, arrecadação tributária de 90% do município de
Camaçari, e gera cerca de 45 mil empregos diretos e indiretos.
Polo Petroquímico de Triunfo (RS): De acordo com informações divulgadas pela
Fundação de Economia e Estatística (FEE), o Polo contribui com 6,1% do PIB do Rio
Grande do Sul, possui o maior PIB per capita do Estado (devido às atividades do Polo) e é
responsável por aproximadamente 95% do total da riqueza gerada no município de Triunfo.
Polo Petroquímico de Mauá (SP): representa 13,7% do faturamento da indústria
química brasileira, segundo informações do COFIP ABC. Os salários pagos são equivalentes
a 2,3 vezes o salário médio da indústria na região, conforme levantamento realizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Químicos do ABC.
Polo Industrial de Cubatão: Em 2016, conforme informações divulgadas pelo CIDE
(Centro de Integração e Desenvolvimento), o polo de Cubatão recolheu US$ 300 milhões de
impostos (estaduais, federais e municipais), gerou mais de 14 mil empregos diretos e
indiretos e produziu aproximadamente 15,4 milhões de toneladas de produtos químicos.
Segundo levantamento realizado pela ABIQUIM para demonstrar o potencial de
investimentos no setor e entregue ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC)
Frente Parlamentar
pelos parlamentares
da Química
integrantes da
demonstrou a
possibilidade de serem realizados os seguintes investimentos estruturantes se for
disponibilizada matéria-prima a preços competitivos internacionalmente:
•

Polo Gás Químico em Linhares e em Manaus (metanol, ureia, TDI e MDI);

•

Retomada do COMPERJ;

•

Construção de UPGN’s;

•

Refinarias: exploração do propeno e da cadeia C4;

•

Projeto de estireno;

•

Projeto ABS;

•
Projeto da Bacia de Santos – Rota 4 – construção de UPGN, com separação de
líquidos (metano e etano e possibilidade de toda a química derivada desses produtos).
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Além disso, o volume de importação de combustíveis e fertilizantes justificaria a
construção de todas as refinarias planejadas e descartadas e 4 FAFENs, respectivamente.
Por essa razão, nada mais natural que o petróleo e gás do pré-sal, pertencente a União,
deva ser utilizado prioritariamente para a industrialização no Brasil gerando riqueza para o
povo brasileiro.
Aliás, exatamente esse foi o caminho escolhido por:
•
Estados Unidos: proibiu a exportação de petróleo e gás oriundo do shale gas
até o completo desenvolvimento de sua indústria química e petroquímica e geração de
excedentes de produção.
•
Rússia: taxa com 30% de imposto a exportação de gás para industrialização
energética e não energética a outros países.
•
Países do Oriente Médio: praticam o chamado dual price, isto é, preço menor
para quem realizar investimentos produtivos no próprio país. Na maioria dos países
produtores, o preço para industrialização local é fixado por governos: com preços internos de
gás natural entre 1,5 e 1,7 US$/MM Btu (para comparação, no Brasil atualmente é de 8
US$/MM Btu).
•
México: a matéria-prima para os complexos de etano é inferior à cotação de
Mont Belvieu do mercado norte-americano, a qual é referenciada.
A acolhida desta emenda resultará em geração de investimento, empregos de
qualidade, desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza para o Brasil.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda.
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

O Artigo 2º da Medida Provisória nº 811, de 21 de dezembro de 2017, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE editará resolução com a
nova política de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, para
uso energético e não-energético, até 31 de dezembro de 2018”.
NR
JUSTIFICAÇÃO
Com a aprovação da Lei nº 11.909, de 04 de março de 2009, o Congresso Nacional
atribuiu ao CNPE autorização para criação de programa específico para disciplinar o uso do gás
natural utilizado como matéria-prima.
Decorridos 9 anos, no entanto, nada foi feito e a redação proposta na MP pode ser
entendida como limitada apenas ao uso energético do gás natural.
Por essa razão, propomos o acréscimo da expressão “para uso energético e nãoenergético” deixando explícita a vontade do legislador.
O gás natural matéria-prima não encontra substituto, ou seja, sem ele, as fábricas param.
Além disso, sua transformação resulta em mercadorias de alto valor agregado e de natureza
estratégica para toda a cadeia da indústria química.
- A Indústria Química Brasileira perdeu participação no atendimento da demanda
interna no decorrer dos últimos trinta anos. Além disso, o déficit comercial, em 2016, chegou a
US$ 22 bilhões e as fábricas operaram com ociosidade média de 20%.
- Por essas razões e pela importância da química no contexto econômico brasileiro, de
agregação de valor, geração de impostos e empregos de elevada qualificação, a definição dessa
política é de extrema relevância para o setor.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda modificativa.
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Altere-se o art. 1º da Medida Provisória nº 811, de 21 de dezembro de 2017.

Art. 10 A Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 20. .................................................................................................
.............................................................................................................
§ 1º......................................................................................................
§ 2º O excedente em óleo destinado à União, de que trata o art. 2º, inciso III, da
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, poderá ser recebido pelo seu
equivalente monetário, em moeda nacional. (NR)
..............................................................................................................
“Art.4º ................................................... ................................................
II - ........................................................................................................
a) celebrar os contratos, representando a União, com agentes
comercializadores, receber o equivalente monetário ao excedente em óleo da
União ou comercializar diretamente petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos da União, obrigatoriamente por leilão; (NR)
...............................................................................................................
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§ 6º A comercialização pela PPSA observará a política estabelecida pelo CNPE
e não poderá ser realizada por preço inferior ao preço de referência fixado pela
ANP. (NR)
Adicione-se o seguinte artigo à Medida Provisória, onde couber:
Art. XX – A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 49.............................................................................................
III – a receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos da União, bem como o equivalente monetário de que
trata o art. 2°, § 2º, da Lei 12.304, de 2 de agosto de 2010”. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória n° 811, de 21 de dezembro de 2017, tem como seu principal objetivo
autorizar a PPSA a comercializar diretamente petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos da União.
A primeira modificação que entendemos ser necessária é a de incluir um novo parágrafo ao
art. 2º da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, para permitir a cobrança da parcela de
produção destinada à União pelo seu equivalente monetário, alternativa bem mais racional
e econômica do que receber o quantitativo em óleo.
A segunda modificação, que é a alteração do art. 4º, inciso II, alínea a, da lei supracitada,
define que a comercialização será realizada obrigatoriamente por leilão, pois se permanecer
“preferencialmente”, corre-se grande risco de que os preços praticados sejam reduzidos em
relação a preços de referência, implicando grandes perdas para a União. Alteramos também
o § 6º para impedir que a comercialização possa ser realizada por preço inferior ao preço de
referência fixado pela ANP.
Por fim, propomos a alteração do art. 49º, inciso III, da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de
2010, para prever que a receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de
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outros hidrocarbonetos fluidos da União, bem como o seu equivalente monetário, constitua
recursos do Fundo Social.
Por essas razões, pedimos o apoio dos Parlamentares do Congresso Nacional para a
aprovação da emenda.

Sala das Comissões, em 9 de fevereiro de 2018.

André Figueiredo- PDT/ CE
ASSINATURA
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

O Artigo 2º da Medida Provisória nº 811, de 21 de Dezembro de 2017, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE editará resolução com a
nova política de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, para
uso energético e não-energético, até 31 de dezembro de 2018”. NR
JUSTIFICAÇÃO
Com a aprovação da Lei nº 11.909, de 04 de março de 2009, o Congresso Nacional
atribuiu ao CNPE autorização para criação de programa específico para disciplinar o uso do gás
natural utilizado como matéria-prima.
Decorridos 9 anos, no entanto, nada foi feito e a redação proposta na MP pode ser
entendida como limitada apenas ao uso energético do gás natural.
Por essa razão, propomos o acréscimo da expressão “para uso energético e nãoenergético” deixando explícita a vontade do legislador.
O gás natural matéria-prima não encontra substituto, ou seja, sem ele, as fábricas param.
Além disso, sua transformação resulta em mercadorias de alto valor agregado e de natureza
estratégica, para toda a cadeia da indústria química.
- A Indústria Química Brasileira perdeu participação no atendimento da demanda
interna no decorrer dos últimos trinta anos. Além disso, o déficit comercial, em 2016, chegou a
US$ 22 bilhões e as fábricas operaram com ociosidade média de 20%.
- Por essas razões e pela importância da química no contexto econômico brasileiro, de
agregação de valor, geração de impostos e empregos de elevada qualificação, a definição dessa
política é de extrema relevância para o setor.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda modificativa.

PARLAMENTAR

Deputado Davidson Magalhães - PCdoB – Bahia.
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Acrescente-se ao texto da Medida Provisória 811/2017, de 21 de Dezembro de 2017, onde
couber, os dispositivos abaixo, renumerando os demais artigos:
Art. ... A PPSA, a cada 3 anos, realizará leilão específico do petróleo e gás pertencente a
União, para fins de industrialização no Brasil, para uso energético e não-energético, destinada à
operação de plantas em atividade ou à construção ou expansão de Polo Petroquímico, Polo Gás
Químico, Refinaria, fábrica de escala mundial no Brasil.
I - a PPSA estabelecerá a data do leilão com antecedência de, pelo menos, 1 ano da data
prevista para sua realização.
II - o ofertante deverá obrigatoriamente especificar o projeto a que se destina, a
quantidade necessária, o prazo do contrato, take-or-pay mínimo e a data a partir do qual
começará a receber o produto.
III - na hipótese de não realizar o projeto, a ofertante não poderá receber qualquer produto
e será responsável pelo pagamento de uma indenização à PPSA equivalente a 10% do valor do
barril de petróleo no mercado internacional tendo como base a quantidade mínima de take-orpay ofertada.
IV - os preços de referência para os leilões serão fixados pela ANP, conforme
estabelecido pelo § 6º, do art. 4º, da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010.
JUSTIFICAÇÃO
O Brasil, com ufanismo, tem comemorado a descoberta das reservas do pré- sal como
uma das mais importantes do Mundo.
No entanto, em razão da crise recente no segmento de óleo e gás, por conta da Lava
Jato e também pelas limitações de exploração impostas pela Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, que estabeleceu a participação mínima da Petrobras nos consórcios de
exploração do pré-sal e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e
execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção”, houve
uma paralisação das atividades desse importante segmento no País.
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Felizmente, deve ser dado destaque ao Projeto de Lei do Senado nº 131 de 2015,
recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, que foi extremamente importante para
voltar a estimular o crescimento da exploração do pré-sal, desobrigando a Petrobras da
exclusividade da operação dos campos nessa fronteira, tendo que realizar investimentos além
da sua capacidade financeira. Tal projeto, em um horizonte de curto e médio prazo
viabilizará movimentos empresarias motivando a participação de novas operadoras nos
leilões de óleo e gás da ANP e a otimização das áreas de exploração, o que dará outro
dinamismo ao segmento de óleo e gás.
Entretanto, se olharmos a situação de nosso País no que se refere aos produtos
industrializados com a utilização dessa commodity como matéria-prima, a situação é
desastrosa:
O déficit na balança comercial de produtos foi da ordem de US$ 23,2 bilhões em
2017, com tendência crescente se o País voltar a crescer.
Importamos US$ 6,6 bilhões (1,8 milhões de m3) de gasolina e diesel e não se
construíram as 4 refinarias tão planejadas e alardeadas.
Importamos US$ 3,3 bilhões dos principais fertilizantes nitrogenados e o País não
construiu qualquer uma das 3 unidades da Petrobras Fertilizantes (FAFENs) planejadas em
Três Lagoas/MS, Linhares/ES e Uberaba/MG.
A descoberta de petróleo e gás no Pré-sal oferece ao Brasil uma oportunidade de se
transformar em um dos maiores produtores mundiais de produtos químicos e petroquímico.
O Brasil deveria seguir o exemplo do que ocorreu no Oriente Médio, com a
descoberta do petróleo, e nos Estados Unidos, com o avanço tecnológico que permitiu a
exploração do shale gas, gerando empregos de qualidade, tributos e riqueza nessas regiões.
Vale lembrar que no Brasil a remuneração do trabalhador no setor químico é 100% acima da
média da indústria, segundo o IBGE.
Conforme o estudo realizado pela Dow Chemical e divulgado na Reunião anual da
APLA (Asociación Petroquimica Y Quimica LatinoAmericana) em 2015, em Cancun,
comparada a mera exportação em bruto de petróleo e gás natural, a industrialização no País
desses recursos naturais agrega, em média, 6 a 8 vezes valor, gerando emprego,
desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza.

Adicionalmente o trabalho desenvolvido em conjunto pelo Professor Nelson Marconi
da Fundação Getúlio Vargas – SP e Mestrandos Igor L. Rocha e Guilherme R. Magacho da
Universidade de Cambridge, publicado em julho de 2014, demonstra que o setor químico e
petroquímico é o segundo setor que mais dinamiza a economia do País exatamente pela sua
alta agregação de valor, tecnologia empregada e sua utilização em mais de 90% dos produtos
industrializados.
O Estudo do Potencial da Diversificação da Indústria Química Brasileira, patrocinado
pelo BNDES e elaborado pela consultoria internacional Bain Co, demonstra que a construção
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de um novo Polo Petroquímico integrado a uma Refinaria produziria os seguintes impactos
econômicos:
Utilizando as mesmas premissas, o estudo Programa Gás Natural Matéria-Prima,
encomendado pela ABIQUIM e realizado pela empresa brasileira Chemvision e com o
acompanhamento desta Câmara dos Deputados através dos Deputados integrantes da Frente
Parlamentar da Química demonstrou que a construção de um Complexo Gás Químico seria
responsável por investimentos da ordem de US$ 3,9 bilhões e produziria os seguintes
impactos positivos para o Brasil:
Investimento
Balança Comercial
PIB
(recorrente)
Arrecadação
Empregos Criados

US$ MM 3900
(Impato Direto no PIB ≈ US MM 1500

US$ MM 1500
(A partir de 2025)

US$ MM 1050
(A partir de 2025)

US$ MM 280
(A partir de 2025)

1400 Diretos
+ 4100 Indiretos
+ 4100 Longo da cadeia

Segundo a ChemVision, o planejado e não realizado Complexo Gás Químico de
Linhares, no Estado do Espirito Santo, teria resultado nas seguintes vantagens para a região:
Investimentos de US$ 4,3 bilhões
Agregação de valor em 3,8 MM m³/d de gás natural produzido no ES
Emprego durante a construção de 6.700 trabalhadores
Redução da importação de 1,5 milhões de t/a de ureia, metanol e derivados;
Faturamento Bruto da ordem de US$ 1,25 bilhões/ano
Impostos incidentes (ICMS, PIS/COFINS, IR, etc.): US$ 325 milhões/ano
As 4 refinarias longamente anunciadas pela Petrobras, se tivessem sido construídas
sem a manipulação de preços apurada pela operação Lava Jato, teriam custado, dependendo
da complexidade da estrutura de refino, entre US$ 15 e US$ 30 mil/bpd (respectivamente
para complexidade baixa e complexidade alta), segundo parâmetros internacionais, que se
detalham:
a)
Estado de Pernambuco: A Refinaria Abreu e Lima (RNEST), com capacidade
total de 230 mil bld em dois trens de produção, empregou até 45.000 trabalhadores durante a
construção (conforme divulgado no Diário de Pernambuco) e deverá empregar em operação
1.800 trabalhadores (empregos diretos e indiretos), O investimento, em padrões
internacionais, teria sido da ordem de US$ 6,9 bilhões. O primeiro trem já está em operação
desde 2014.
b)
Estado do Maranhão: a refinaria Premium I, com capacidade prevista de
600.000 bpd em dois trens de 300.000 cada (que seria a 5ª maior refinaria do mundo), teria
recebido investimentos da ordem de US$ 18 bilhões (US$ 9 bilhões em cada trem, em preços
internacionais).
c)
Estado do Ceará: Premium II, com capacidade de 300.000 bpd num único
trem, receberia investimentos da ordem de US$ 11 bilhões, geraria 90.000 empregos diretos,
indiretos e durante a construção, segundo declaração do Governo do Estado (publicada em
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11/02/2011).
d)
Estado do Rio de Janeiro: Comperj I e II. O trem I do Comperj, com
capacidade de 165.000 bld e complexidade média, que deverá estar concluído em 2020,
empregou, no ápice da construção em 2014, 29.000 trabalhadores, segundo a Petrobras, e
teria recebido investimentos da ordem de US$ 3,3 bilhões (preços internacionais). O Comperj
II, com capacidade de processamento de 300.000 bpd, uma refinaria Premium de alta
complexidade, receberia investimentos da ordem de US$ 9 bilhões.
As FAFENS não construídas teriam impactado positivamente a economia dos estados
de Espírito Santo (Linhares), Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) e Minas Gerais (Uberaba):
a)
Estado de Mato Grosso do Sul: UFN III (Unidade de Fertilizantes
Nitrogenados III, em Três Lagoas), com capacidade de produção de 761,2 mil ton/ano de
amônia e 1.223 mil ton/ano de uréia granulada a partir de 2,24 MM m3/dia de gás natural
proveniente do Gasbol. Na fase de construção, a unidade empregaria 5.000 trabalhadores e
505 na fase de produção. Potencial faturamento e impostos que poderiam ter sido gerados e
recolhidos (calculado a partir do preço médio da importação internada e considerando a carga
tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de 32,5%) seria de US$ 740 milhões
(US$ 240 milhões de impostos).
b)
Estado do Espírito Santo: UFN IV (Complexo Gás-químico de Linhares), com
capacidade de 665 mil ton/ano de ureia, 684 mil ton/ano de metanol, 200 mil ton/ano de
ácido acético, 25 mil ton/ano de ácido fórmico e 30 mil ton/ano de melamina. O complexo
possuía uma previsão de geração de 6.761 postos de trabalho, no pico da obra, e 540
empregos diretos durante fase de operação (Site Linhares). Potencial faturamento e impostos
que poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das
importações internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para
2016, de 32,5%), seria da ordem de US$ 1,3 bilhão (US$ 433 milhões de impostos)
c)
Estado de Minas Gerais: UFN V (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados José
Alencar, em Uberaba), com capacidade de 519 mil ton/ano de amônia e iria consumir 1.257
mil m3/dia de gás natural. O investimento era de US$ 1,3 bilhão na fábrica e seriam gerados
5 mil empregos durante a construção (Portal Brasil). Potencial faturamento e impostos que
poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das importações
internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de
32,5%) seria de US$ 450 milhões (US$ 146 milhões de impostos).
Internacionalmente, o estudo realizado pelo pela ACC – American Chemistry Council
(abril de 2012) sobre estado americano da Pensilvânia destaca as seguintes contribuições
derivadas da indústria do shale gas para a economia da Pensilvânia, decorrentes do
investimento de US$ 3,2 bilhões num complexo petroquímico:
Tipo de Impac to

Empregos

Salários

Faturamento

(US$ M ilhões)

(US$ Bilhões)

Efeito Direto

2.396

347

4,8

Efeito Indireto

8.194

571

2,2

Efeito Induzido

6.951

303

0,9

17.541

1.221

7,9

Efeito Total

Esse mesmo impacto positivo pode ser constatado pela contribuição dos polos
petroquímicos e refinarias existentes no Brasil:
Polo Petroquímico de Camaçari (BA): De acordo com informações do COFIC, o polo

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

508

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

contribui com 20% do PIB da Bahia, arrecadação tributária de 90% do município de
Camaçari, e gera cerca de 45 mil empregos diretos e indiretos.
Polo Petroquímico de Triunfo (RS): De acordo com informações divulgadas pela
Fundação de Economia e Estatística (FEE), o Polo contribui com 6,1% do PIB do Rio
Grande do Sul, possui o maior PIB per capita do Estado (devido às atividades do Polo) e é
responsável por aproximadamente 95% do total da riqueza gerada no município de Triunfo.
Polo Petroquímico de Mauá (SP): representa 13,7% do faturamento da indústria
química brasileira, segundo informações do COFIP ABC. Os salários pagos são equivalentes
a 2,3 vezes o salário médio da indústria na região, conforme levantamento realizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Químicos do ABC.
Polo Industrial de Cubatão: Em 2016, conforme informações divulgadas pelo CIDE
(Centro de Integração e Desenvolvimento), o polo de Cubatão recolheu US$ 300 milhões de
impostos (estaduais, federais e municipais), gerou mais de 14 mil empregos diretos e
indiretos e produziu aproximadamente 15,4 milhões de toneladas de produtos químicos.
Levantamento realizado pela ABIQUIM para demonstrar o potencial de investimentos
no setor e entregue ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) pelos
parlamentares integrantes da Frente Parlamentar da Química demonstrou a possibilidade de
serem realizados os seguintes investimentos estruturantes se for disponibilizada matériaprima a preços competitivos internacionalmente:
•

Polo Gás Químico em Linhares e em Manaus (metanol, ureia, TDI e MDI);

•

Retomada do COMPERJ;

•

Construção de UPGN’s;

•

Refinarias: exploração do propeno e da cadeia C4;

•

Projeto de estireno;

•

Projeto ABS;

•
Projeto da Bacia de Santos – Rota 4 – construção de UPGN, com separação de
líquidos (metano e etano e possibilidade de toda a química derivada desses produtos).
Além disso, o volume de importação de combustíveis e fertilizantes justificaria a
construção de todas as refinarias planejadas e descartadas e 4 FAFENs, respectivamente.
Por essa razão, nada mais natural que o petróleo e gás do pré-sal pertencente a União
deva ser utilizado prioritariamente para a industrialização no Brasil gerando riqueza para o
povo brasileiro.
Aliás, exatamente esse foi o caminho escolhido por:
•
Estados Unidos: proibiu a exportação de petróleo e gás oriundo do shale gas
até o completo desenvolvimento de sua indústria química e petroquímica e geração de
excedentes de produção.
•
Rússia: taxa com 30% de imposto a exportação de gás para industrialização
energética e não energética a outros países.
•
Países do Oriente Médio: praticam o chamado dual price, isto é, preço menor
para quem realizar investimentos produtivos no próprio país. Na maioria dos países
produtores, o preço para industrialização local é fixado por governos: com preços internos de
gás natural entre 1,5 e 1,7 US$/MM Btu (para comparação, no Brasil atualmente é de 8
US$/MM Btu).
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•
México: a matéria-prima para os complexos de etano é inferior à cotação de
Mont Belvieu do mercado norte-americano, a qual é referenciada.
A acolhida desta emenda resultará em geração de investimento, empregos de
qualidade, desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza para o Brasil.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda.
PARLAMENTAR

Deputado Davidson Magalhães - PCdoB – Bahia.
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MPV 811
00032

Congresso Nacional

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, de 2017

Altera a Lei nº 12.304, de 2 de
agosto de 2010, que autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa
pública denominada Empresa
Brasileira de Administração de
Petróleo e Gás Natural S.A. - PréSal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe
sobre a política de comercialização
de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos.

EMENDA N __
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 811, de 2017:

..........................................................................
Art. X No regime de partilha de produção de que trata a Lei nº 12.351, 22 de dezembro
de 2010, o edital e contrato poderão prever a faculdade de o contratado converter o
excedente em óleo da União em um bônus de produção de petróleo, de gás natural e
de outros hidrocarbonetos fluidos, por meio do pagamento em pecúnia do valor
correspondente ao volume equivalente, observados os preços de referência
estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves - ANP
para fins de comercialização e a política estabelecida pelo CNPE.
§1º O pagamento do valor correspondente ao excedente em óleo da União, admitida a
antecipação de valores, obedecerá aos critérios e periodicidade estabelecidos no edital
e no contrato.
§2º Os contratos de partilha cujos objetos já foram licitados na data de publicação desta
Medida Provisória poderão ser aditados para a adequação ao disposto neste artigo.
§3º Os acordos de individualização da produção poderão prever o pagamento do bônus
de produção, na forma do caput.
............................................................................
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Congresso Nacional

JUSTIFICATIVA
O acréscimo proposto objetiva tornar mais atrativo e vantajoso, para a União e
para os contratados, o regime de partilha de produção de que trata a Lei nº 12.351, 22
de dezembro de 2010. Abrir a possibilidade de conversão do excedente em óleo da
União em um valor pecuniário a ser pago a título de bônus de produção é maneira de
tornar a participação da União mais eficiente, agregando, ao mesmo tempo, valor ao
contratado. Isto pode diminuir custos de transação desnecessários, agregando valor ao
contrato e beneficiando a exploração e produção do petróleo e gás natural no pré-sal e
a sociedade como um todo.
Ante o exposto, solicito o apoio deste Congresso Nacional para aprovarmos a
presente emenda.

Sala das Comissões, em 09 de fevereiro de 2018.

Deputado ANDRÉ MOURA
(PSC/SE)
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MPV 811
00033

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811/2017
Autor

Partido
PT

Paulo Pimenta PT/RS
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

Modificativa
_X_
3.

4. ___Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Altere-se a redação do § 3º e da alínea a, inciso II, art. 4º da Lei nº 12.304, de 2 de agosto
de 2010, modificado pelo art. 1º da Medida Provisória nº 811, que passa a ser a seguinte:
“Art.4º ................................................................................................................
§ 3º Os gastos diretamente relacionados à comercialização deverão ser previstos em
contrato firmado entre a PPSA e o agente comercializador ou entre a PPSA e o comprador
e, na hipótese de comercialização direta, também no edital.”
JUSTIFICAÇÃO
No modelo proposto pela MP, a PPSA torna-se, além da gestora dos contratos
no regime de partilha do Pré-sal, também um agente responsável pelas operações de venda
da parcela de óleo da União. Na legislação anterior, a PPSA estava obrigada a contratar um
agente comercializador, caso decidisse executar, direta ou indiretamente, as atividades de
comercialização de petróleo e gás natural. No entanto, com a nova redação introduzida pela
MPV, a PPSA poderá optar entre contratar um agente comercializador ou realizar
diretamente a comercialização do óleo no mercado.
Com essa responsabilidade, é necessário que haja transparência na apuração
dos custos referentes à operação de venda da parcela de óleo da União, tais como tributos
incidentes e os gastos relacionados diretamente à comercialização do petróleo.
Por essa razão, pedimos o apoio dos Parlamentares do Congresso Nacional
para a aprovação da emenda.
PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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MPV 811
00034

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811/2017
Autor

Partido
PT

Paulo Pimenta PT/RS
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

Modificativa
_XXX_
3.

4. ___Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Altere-se a redação do § 6º do art. 4º da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, modificado
pelo art. 1º da Medida Provisória nº 811, que passa a ser a seguinte:
“Art.4º ................................................................................................................
§ 6º A comercialização pela PPSA observará a política estabelecida pelo CNPE e o preço
de referência fixado pela ANP. ”
JUSTIFICAÇÃO
Na hipótese de comercialização pela PPSA, os preços de referência
estabelecidos pela ANP devem ser observados. No entanto, a MP 811 modifica o § 6º do
art. 4º da Lei nº 12.304 para prever que a comercialização pela PPSA observará a política
estabelecida pelo CNPE e o preço de referência fixado pela ANP, no entanto, poderá ser
realizada por preço inferior ao de referência caso não apareçam interessados na compra,
hipótese em que os preços praticados deverão ser compatíveis com os de mercado. A
possibilidade de venda abaixo do preço de referência da ANP pode implicar perdas de
receita para a União, com impactos, particularmente, sobre o Fundo Social.
Por essa razão, pedimos o apoio dos Parlamentares do Congresso Nacional
para a aprovação da emenda.
PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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00035
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811/2017
Autor

Partido
PT

Paulo Pimenta PT/RS
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

Modificativa
_XXX_
3.

4. ___Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Altere-se a redação da alínea a, inciso II, art. 4º da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010,
modificado pelo art. 1º da Medida Provisória nº 811, que passa a ser a seguinte:
“Art.4º ..................................................
..............................................................
II - .........................................................
a) celebrar os contratos, representando a União, com agentes comercializadores ou
comercializar diretamente petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos da União,
obrigatoriamente por leilão; ”
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória tem como seu principal objetivo autorizar a PPSA a
comercializar diretamente petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos da União.
Ao alterar o art. 4º, inciso, alínea a da Lei 12.304, de 2 de agosto de 2010, a MP define que
tal comercialização será realizada preferencialmente por leilão. No entanto, caso não haja
leilão, corre-se grande risco de que os preços praticados sejam reduzidos em relação a
preços de referência, implicando perdas para a União das receitas advindas da
comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, que
compõem o Fundo Social, nos termos do art. 49 da Lei 12.351.
Por essa razão, pedimos o apoio dos Parlamentares do Congresso Nacional
para a aprovação da emenda.
PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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MPV 811
00036
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811/2017
Autor
Paulo Pimenta – PT/RS

1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

Partido
PT

3. _XXX_ Modificativa

4. ___Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 811, de 2017:
“Art. X A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 2º...................................................................................................
Parágrafo único. O pagamento da parcela da produção destinada à União, nos termos do
inciso III, deverá ser realizado pelo seu equivalente monetário, em moeda nacional, nos
termos definidos pelo Conselho Nacional de Política Energética – CNPE. ”
“Art. 9º ...................................................................................................
“VI - a política de comercialização da parcela de petróleo que será convertida em
equivalente monetário da União, nos termos do art. 2°, parágrafo único, incluindo-se os
parâmetros para o cálculo desse equivalente; e
...................................................................................”
“Art. 45. A parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos destinada à União será comercializada pelo contratado, de acordo com as normas
do direito privado, dispensada a licitação, com a observância da política de
comercialização referida nos incisos VI e VII do art. 9º e do preço de referência fixado
pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. ”
“Art. 46. O equivalente monetário da parcela da produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos destinada à União, nos termos do art. 2°, parágrafo único,
será calculado com base na receita advinda da comercialização referida no art. 45 e será
destinada ao Fundo Social, conforme dispõem os arts. 47 a 60. ”
“Art. 49. ...............................................................................................................
III - equivalente monetário da parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos destinada à União, nos termos do art. 2°, parágrafo único; ”

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

516

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

JUSTIFICAÇÃO

A lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, estabeleceu o regramento da
exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos,
sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas no
território brasileiro. Com a MP 811, a PPSA fica autorizada a opcionalmente efetuar a
contratação direta ou realizar a contratação de comercializadora do excedente em óleo da
União.
A experiência de outros países produtores revela a uma alternativa bem mais
econômica e racional, que se trata da cobrança da parcela de produção destinada à União
pelo seu equivalente monetário. Nesse caso, a própria empresa contratada para realizar a
exploração e produção do petróleo e gás, detentora do “know-how” relacionado às
atividades comerciais do setor e com maior potencial para obter bons negócios no
mercado, ficaria com a responsabilidade de efetuar a comercialização da cota-parte da
União e repassar aos cofres públicos a receita proveniente dessa operação.
Destaque-se que o próprio contrato de partilha de produção do campo de
Libra já prevê a “figura” do “valor bruto da produção”, a partir do qual se definirá o
excedente em óleo, que será dividido entre a União e o contratado. Ou seja, nesse caso, o
quantitativo produzido já é convertido em termos monetários, o que já demonstra a total
viabilidade do modelo aqui proposto.
Por essa razão, pedimos o apoio dos Parlamentares do Congresso Nacional
para a aprovação da emenda.

PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811/2017
Autor

Partido
PT

Paulo Pimenta PT/RS
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

Modificativa
_X_
3.

4. ___Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 811, de 2017:
“Art. X A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 15 ...............................................................................................................................
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, a parcela do excedente em óleo efetivamente
recebida pela União, em qualquer período de tempo do contrato, poderá ser inferior aos
percentuais do excedente em óleo de que trata o art. 2º, III, a seguir discriminados:
I - 40% (quarenta por cento): para campo com produção média diária inferior a quinze mil
metros cúbicos de óleo;
II - 50% (cinquenta por cento): para campo com produção média diária de quinze mil
metros cúbicos de óleo a trinta mil metros cúbicos de óleo;
III - 60% (sessenta por cento): para campo com produção média diária superior a trinta
mil metros cúbicos de óleo. ”
(NR)
.............................................................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO
Na plataforma continental brasileira, em especial na província petrolífera do
Pré-Sal, ocorreram as principais descobertas petrolíferas do Brasil e do mundo nos últimos
anos. É fundamental que as receitas obtidas com a exploração do pré-sal revertam em
benefício da sociedade brasileira. A receita advinda da comercialização de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União é crucial para o Fundo Social,
conforme inciso III do art. 49 da Lei 12.351/2010. Quando os percentuais mínimos de
óleo excedente são fixados em níveis muitos baixos e não há ágio no leilão, cai a
participação governamental por barril de petróleo, prejudicando o financiamento a
políticas públicas estratégicas, como saúde e educação. Em outros termos, a exploração do
pré-sal acaba não atendendo ao interesse coletivo, tendo em vista que o maior percentual
de óleo excedente se destina à contratada, e não ao Poder Público.
A Resolução CNPE nº 21, de 9 de novembro de 2017, define os percentuais
mínimos de excedente em óleo, oscilando entre 7% e 22%. Isto é, a contratada se apropria
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de um percentual que varia entre 93% e 78% do óleo excedente. Dessa maneira, as regras
envolvem grande risco de que as petroleiras se apropriem de enorme percentual do óleo
excedente, fazendo com que se reduzam as receitas a serem obtidas pela União. Em
províncias como o pré-sal, com elevados volumes recuperáveis e altíssima produtividade,
a participação governamental deveria ser muito mais elevada.
Por essa razão, pedimos o apoio dos Parlamentares do Congresso Nacional
para a aprovação da emenda.
PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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Proposição
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Autor
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Supressiva

Página

2.  Substitutiva
Artigo

Nº do prontuário

3.
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4.  Aditiva

Parágrafos

Inciso

5.  Substitutivo global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

O Artigo 2º da Medida Provisória nº 811, de 21 de Dezembro de 2017, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE editará resolução com a
nova política de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, para
uso energético e não-energético, até 31 de dezembro de 2018”. NR
JUSTIFICAÇÃO
Com a aprovação da Lei nº 11.909, de 04 de março de 2009, o Congresso Nacional
atribuiu ao CNPE autorização para criação de programa específico para disciplinar o uso do gás
natural utilizado como matéria-prima.
Decorridos 9 anos, no entanto, nada foi feito e a redação proposta na MP pode ser
entendida como limitada apenas ao uso energético do gás natural.
Por essa razão, propomos o acréscimo da expressão “para uso energético e nãoenergético” deixando explícita a vontade do legislador.
O gás natural matéria-prima não encontra substituto, ou seja, sem ele, as fábricas param.
Além disso, sua transformação resulta em mercadorias de alto valor agregado e de natureza
estratégica, para toda a cadeia da indústria química.
- A Indústria Química Brasileira perdeu participação no atendimento da demanda
interna no decorrer dos últimos trinta anos. Além disso, o déficit comercial, em 2016, chegou a
US$ 22 bilhões e as fábricas operaram com ociosidade média de 20%.
- Por essas razões e pela importância da química no contexto econômico brasileiro, de
agregação de valor, geração de impostos e empregos de elevada qualificação, a definição dessa
política é de extrema relevância para o setor.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda modificativa.
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PARLAMENTAR
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Artigo
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Parágrafos
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inciso

Alínea

Acrescente-se ao texto da Medida Provisória 811/2017, de 21 de Dezembro de 2017, onde
couber, os dispositivos abaixo, renumerando os demais artigos:
Art. ... A PPSA, a cada 3 anos, realizará leilão específico do petróleo e gás pertencente a
União, para fins de industrialização no Brasil, para uso energético e não-energético, destinada à
operação de plantas em atividade ou à construção ou expansão de Polo Petroquímico, Polo Gás
Químico, Refinaria, fábrica de escala mundial no Brasil.
I - a PPSA estabelecerá a data do leilão com antecedência de, pelo menos, 1 ano da data
prevista para sua realização.
II - o ofertante deverá obrigatoriamente especificar o projeto a que se destina, a
quantidade necessária, o prazo do contrato, take-or-pay mínimo e a data a partir do qual
começará a receber o produto.
III - na hipótese de não realizar o projeto, a ofertante não poderá receber qualquer produto
e será responsável pelo pagamento de uma indenização à PPSA equivalente a 10% do valor do
barril de petróleo no mercado internacional tendo como base a quantidade mínima de take-orpay ofertada.
IV - os preços de referência para os leilões serão fixados pela ANP, conforme
estabelecido pelo § 6º, do art. 4º, da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010.
JUSTIFICAÇÃO
O Brasil, com ufanismo, tem comemorado a descoberta das reservas do pré- sal como
uma das mais importantes do Mundo.
No entanto, em razão da crise recente no segmento de óleo e gás, por conta da Lava
Jato e também pelas limitações de exploração impostas pela Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, que estabeleceu a participação mínima da Petrobras nos consórcios de
exploração do pré-sal e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e
execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção”, houve
uma paralisação das atividades desse importante segmento no País.
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Felizmente, deve ser dado destaque ao Projeto de Lei do Senado nº 131 de 2015,
recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, que foi extremamente importante para
voltar a estimular o crescimento da exploração do pré-sal, desobrigando a Petrobras da
exclusividade da operação dos campos nessa fronteira, tendo que realizar investimentos além
da sua capacidade financeira. Tal projeto, em um horizonte de curto e médio prazo
viabilizará movimentos empresarias motivando a participação de novas operadoras nos
leilões de óleo e gás da ANP e a otimização das áreas de exploração, o que dará outro
dinamismo ao segmento de óleo e gás.
Entretanto, se olharmos a situação de nosso País no que se refere aos produtos
industrializados com a utilização dessa commodity como matéria-prima, a situação é
desastrosa:
O déficit na balança comercial de produtos foi da ordem de US$ 23,2 bilhões em
2017, com tendência crescente se o País voltar a crescer.
Importamos US$ 6,6 bilhões (1,8 milhões de m3) de gasolina e diesel e não se
construíram as 4 refinarias tão planejadas e alardeadas.
Importamos US$ 3,3 bilhões dos principais fertilizantes nitrogenados e o País não
construiu qualquer uma das 3 unidades da Petrobras Fertilizantes (FAFENs) planejadas em
Três Lagoas/MS, Linhares/ES e Uberaba/MG.
A descoberta de petróleo e gás no Pré-sal oferece ao Brasil uma oportunidade de se
transformar em um dos maiores produtores mundiais de produtos químicos e petroquímico.
O Brasil deveria seguir o exemplo do que ocorreu no Oriente Médio, com a
descoberta do petróleo, e nos Estados Unidos, com o avanço tecnológico que permitiu a
exploração do shale gas, gerando empregos de qualidade, tributos e riqueza nessas regiões.
Vale lembrar que no Brasil a remuneração do trabalhador no setor químico é 100% acima da
média da indústria, segundo o IBGE.
Conforme o estudo realizado pela Dow Chemical e divulgado na Reunião anual da
APLA (Asociación Petroquimica Y Quimica LatinoAmericana) em 2015, em Cancun,
comparada a mera exportação em bruto de petróleo e gás natural, a industrialização no País
desses recursos naturais agrega, em média, 6 a 8 vezes valor, gerando emprego,
desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza.

Adicionalmente o trabalho desenvolvido em conjunto pelo Professor Nelson Marconi
da Fundação Getúlio Vargas – SP e Mestrandos Igor L. Rocha e Guilherme R. Magacho da
Universidade de Cambridge, publicado em julho de 2014, demonstra que o setor químico e
petroquímico é o segundo setor que mais dinamiza a economia do País exatamente pela sua
alta agregação de valor, tecnologia empregada e sua utilização em mais de 90% dos produtos
industrializados.
O Estudo do Potencial da Diversificação da Indústria Química Brasileira, patrocinado
pelo BNDES e elaborado pela consultoria internacional Bain Co, demonstra que a construção
de um novo Polo Petroquímico integrado a uma Refinaria produziria os seguintes impactos
econômicos:
Utilizando as mesmas premissas, o estudo Programa Gás Natural Matéria-Prima,
encomendado pela ABIQUIM e realizado pela empresa brasileira Chemvision e com o
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acompanhamento desta Câmara dos Deputados através dos Deputados integrantes da Frente
Parlamentar da Química demonstrou que a construção de um Complexo Gás Químico seria
responsável por investimentos da ordem de US$ 3,9 bilhões e produziria os seguintes
impactos positivos para o Brasil:
Investimento
Balança Comercial
PIB
(recorrente)
Arrecadação
Empregos Criados

US$ MM 3900
(Impato Direto no PIB ≈ US MM 1500

US$ MM 1500
(A partir de 2025)

US$ MM 1050
(A partir de 2025)

US$ MM 280
(A partir de 2025)

1400 Diretos
+ 4100 Indiretos
+ 4100 Longo da cadeia

Segundo a ChemVision, o planejado e não realizado Complexo Gás Químico de
Linhares, no Estado do Espirito Santo, teria resultado nas seguintes vantagens para a região:
Investimentos de US$ 4,3 bilhões
Agregação de valor em 3,8 MM m³/d de gás natural produzido no ES
Emprego durante a construção de 6.700 trabalhadores
Redução da importação de 1,5 milhões de t/a de ureia, metanol e derivados;
Faturamento Bruto da ordem de US$ 1,25 bilhões/ano
Impostos incidentes (ICMS, PIS/COFINS, IR, etc.): US$ 325 milhões/ano
As 4 refinarias longamente anunciadas pela Petrobras, se tivessem sido construídas
sem a manipulação de preços apurada pela operação Lava Jato, teriam custado, dependendo
da complexidade da estrutura de refino, entre US$ 15 e US$ 30 mil/bpd (respectivamente
para complexidade baixa e complexidade alta), segundo parâmetros internacionais, que se
detalham:
a)
Estado de Pernambuco: A Refinaria Abreu e Lima (RNEST), com capacidade
total de 230 mil bld em dois trens de produção, empregou até 45.000 trabalhadores durante a
construção (conforme divulgado no Diário de Pernambuco) e deverá empregar em operação
1.800 trabalhadores (empregos diretos e indiretos), O investimento, em padrões
internacionais, teria sido da ordem de US$ 6,9 bilhões. O primeiro trem já está em operação
desde 2014.
b)
Estado do Maranhão: a refinaria Premium I, com capacidade prevista de
600.000 bpd em dois trens de 300.000 cada (que seria a 5ª maior refinaria do mundo), teria
recebido investimentos da ordem de US$ 18 bilhões (US$ 9 bilhões em cada trem, em preços
internacionais).
c)
Estado do Ceará: Premium II, com capacidade de 300.000 bpd num único
trem, receberia investimentos da ordem de US$ 11 bilhões, geraria 90.000 empregos diretos,
indiretos e durante a construção, segundo declaração do Governo do Estado (publicada em
11/02/2011).
d)
Estado do Rio de Janeiro: Comperj I e II. O trem I do Comperj, com
capacidade de 165.000 bld e complexidade média, que deverá estar concluído em 2020,
empregou, no ápice da construção em 2014, 29.000 trabalhadores, segundo a Petrobras, e
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teria recebido investimentos da ordem de US$ 3,3 bilhões (preços internacionais). O Comperj
II, com capacidade de processamento de 300.000 bpd, uma refinaria Premium de alta
complexidade, receberia investimentos da ordem de US$ 9 bilhões.
As FAFENS não construídas teriam impactado positivamente a economia dos estados
de Espírito Santo (Linhares), Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) e Minas Gerais (Uberaba):
a)
Estado de Mato Grosso do Sul: UFN III (Unidade de Fertilizantes
Nitrogenados III, em Três Lagoas), com capacidade de produção de 761,2 mil ton/ano de
amônia e 1.223 mil ton/ano de uréia granulada a partir de 2,24 MM m3/dia de gás natural
proveniente do Gasbol. Na fase de construção, a unidade empregaria 5.000 trabalhadores e
505 na fase de produção. Potencial faturamento e impostos que poderiam ter sido gerados e
recolhidos (calculado a partir do preço médio da importação internada e considerando a carga
tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de 32,5%) seria de US$ 740 milhões
(US$ 240 milhões de impostos).
b)
Estado do Espírito Santo: UFN IV (Complexo Gás-químico de Linhares), com
capacidade de 665 mil ton/ano de ureia, 684 mil ton/ano de metanol, 200 mil ton/ano de
ácido acético, 25 mil ton/ano de ácido fórmico e 30 mil ton/ano de melamina. O complexo
possuía uma previsão de geração de 6.761 postos de trabalho, no pico da obra, e 540
empregos diretos durante fase de operação (Site Linhares). Potencial faturamento e impostos
que poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das
importações internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para
2016, de 32,5%), seria da ordem de US$ 1,3 bilhão (US$ 433 milhões de impostos)
c)
Estado de Minas Gerais: UFN V (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados José
Alencar, em Uberaba), com capacidade de 519 mil ton/ano de amônia e iria consumir 1.257
mil m3/dia de gás natural. O investimento era de US$ 1,3 bilhão na fábrica e seriam gerados
5 mil empregos durante a construção (Portal Brasil). Potencial faturamento e impostos que
poderiam ter sido gerados e recolhidos (calculado a partir do preço médio das importações
internadas e considerando a carga tributária divulgada pela Receita Federal para 2016, de
32,5%) seria de US$ 450 milhões (US$ 146 milhões de impostos).
Internacionalmente, o estudo realizado pelo pela ACC – American Chemistry Council
(abril de 2012) sobre estado americano da Pensilvânia destaca as seguintes contribuições
derivadas da indústria do shale gas para a economia da Pensilvânia, decorrentes do
investimento de US$ 3,2 bilhões num complexo petroquímico:
Tipo de Impac to

Empregos

Salários

Faturamento

(US$ M ilhões)

(US$ Bilhões)

Efeito Direto

2.396

347

4,8

Efeito Indireto

8.194

571

2,2

Efeito Induzido

6.951

303

0,9

17.541

1.221

7,9

Efeito Total

Esse mesmo impacto positivo pode ser constatado pela contribuição dos polos
petroquímicos e refinarias existentes no Brasil:
Polo Petroquímico de Camaçari (BA): De acordo com informações do COFIC, o polo
contribui com 20% do PIB da Bahia, arrecadação tributária de 90% do município de
Camaçari, e gera cerca de 45 mil empregos diretos e indiretos.
Polo Petroquímico de Triunfo (RS): De acordo com informações divulgadas pela
Fundação de Economia e Estatística (FEE), o Polo contribui com 6,1% do PIB do Rio
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Grande do Sul, possui o maior PIB per capita do Estado (devido às atividades do Polo) e é
responsável por aproximadamente 95% do total da riqueza gerada no município de Triunfo.
Polo Petroquímico de Mauá (SP): representa 13,7% do faturamento da indústria
química brasileira, segundo informações do COFIP ABC. Os salários pagos são equivalentes
a 2,3 vezes o salário médio da indústria na região, conforme levantamento realizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Químicos do ABC.
Polo Industrial de Cubatão: Em 2016, conforme informações divulgadas pelo CIDE
(Centro de Integração e Desenvolvimento), o polo de Cubatão recolheu US$ 300 milhões de
impostos (estaduais, federais e municipais), gerou mais de 14 mil empregos diretos e
indiretos e produziu aproximadamente 15,4 milhões de toneladas de produtos químicos.
Levantamento realizado pela ABIQUIM para demonstrar o potencial de investimentos
no setor e entregue ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) pelos
parlamentares integrantes da Frente Parlamentar da Química demonstrou a possibilidade de
serem realizados os seguintes investimentos estruturantes se for disponibilizada matériaprima a preços competitivos internacionalmente:
•

Polo Gás Químico em Linhares e em Manaus (metanol, ureia, TDI e MDI);

•

Retomada do COMPERJ;

•

Construção de UPGN’s;

•

Refinarias: exploração do propeno e da cadeia C4;

•

Projeto de estireno;

•

Projeto ABS;

•
Projeto da Bacia de Santos – Rota 4 – construção de UPGN, com separação de
líquidos (metano e etano e possibilidade de toda a química derivada desses produtos).
Além disso, o volume de importação de combustíveis e fertilizantes justificaria a
construção de todas as refinarias planejadas e descartadas e 4 FAFENs, respectivamente.
Por essa razão, nada mais natural que o petróleo e gás do pré-sal pertencente a União
deva ser utilizado prioritariamente para a industrialização no Brasil gerando riqueza para o
povo brasileiro.
Aliás, exatamente esse foi o caminho escolhido por:
•
Estados Unidos: proibiu a exportação de petróleo e gás oriundo do shale gas
até o completo desenvolvimento de sua indústria química e petroquímica e geração de
excedentes de produção.
•
Rússia: taxa com 30% de imposto a exportação de gás para industrialização
energética e não energética a outros países.
•
Países do Oriente Médio: praticam o chamado dual price, isto é, preço menor
para quem realizar investimentos produtivos no próprio país. Na maioria dos países
produtores, o preço para industrialização local é fixado por governos: com preços internos de
gás natural entre 1,5 e 1,7 US$/MM Btu (para comparação, no Brasil atualmente é de 8
US$/MM Btu).
•
México: a matéria-prima para os complexos de etano é inferior à cotação de
Mont Belvieu do mercado norte-americano, a qual é referenciada.
A acolhida desta emenda resultará em geração de investimento, empregos de
qualidade, desenvolvimento tecnológico, impostos e riqueza para o Brasil.
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Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda.
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inciso

Alínea

Acrescente-se ao texto da Medida Provisória 811/2017, de 21 de Dezembro de 2017, onde
couber, os dispositivos abaixo, renumerando os demais artigos:
Art. Xxx Nos termos do artigo 2º, a PPSA realizará leilões específicos para
comercialização do óleo de propriedade da União com o objetivo de maximizar a agregação de
valor deste recurso para promover a cadeia de refino e a indústria nacional.
I – As ofertas dos leilões deverão garantir a disponibilidade de matérias-primas para os
setores elegíveis da indústria nacional com a destinação mínima equivalente a 20% do volume
do barril de petróleo e 15% do volume de gás, incluindo os líquidos para essa finalidade.
II – Serão considerados setores elegíveis os segmentos industriais usuários de derivados
de petróleo ou gás natural, que comprovarem capacidade ociosa ou déficit na balança comercial
de seus produtos.
III – Os contratos decorrentes do leilão objeto deste artigo deverão ter prazo mínimo de
15 anos.
IV - Os preços dos insumos resultantes da transformação do óleo e do gás da União,
referenciados no inciso I, serão fixados pela ANP, conforme § 6º, do artigo 4º, da Lei
12.304/2010, e terão por base os preços CFR - custo e frete - máximo de 100% do preço de
referência desses produtos no principal mercado internacional gerador do déficit comercial,
tendo como teto máximo a principal referência de mercado.
JUSTIFICAÇÃO
Diversos segmentos industriais vêm apresentando um volume importações maior do
que o de exportações. Entre eles, cabe citar a Indústria Química Brasileira, que perdeu
participação no atendimento da demanda interna no decorrer dos últimos trinta anos. Hoje,
quase 40% da demanda interna por produtos químicos é suprida por importações. Além
disso, o déficit comercial, em 2017, chegou a US$ 23,5 bilhões e as fábricas operaram com
ociosidade média de 20% por falta de competitividade, com tendência de piora, caso o País
volte a crescer.
Mundialmente, a visão do papel estratégico da indústria química tem sido cada vez
mais reforçada. Segundo a publicação 2017 Outlook for Energy: A View to 2040, a
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expectativa é que a demanda por produtos químicos cresça até 2040 4% a.a., enquanto que a
demanda por energia crescerá 1,5% a.a. Adicionalmente, segundo estudo da FGV, a indústria
química é reconhecida como um dos melhores setores em termos de encadeamento às cadeias
produtivas, tanto a montante quanto a jusante. A elevação da produção de produtos químicos
estimula a produção de outros setores, havendo um efeito dinâmico na economia, com efeitos
propulsores sobre o emprego, os investimentos e sobre a qualidade de vida da população. No
Brasil, não é diferente. A indústria química possui uma cadeia longa e que abastece múltiplas
empresas e segmentos:

Mas por que o Brasil não pode prescindir de ter uma indústria química forte?
economia;

A química é provedora de praticamente todas as demais atividades da

É uma das atividades, juntamente com óleo e gás, que mais efeitos propulsores
e agregadores possui sobre a economia;
A química é agregadora de valor, de empregos de excelente nível de
escolaridade e ela é parte da solução para questões relacionadas à sustentabilidade e à
melhoria dos padrões de vida da população, como moradia, saúde, saneamento, comodidade,
entre outras;
Não há país desenvolvido sem uma indústria química forte e inúmeros países
praticam políticas industriais com o intuito de ou preservar e/ou incentivar o setor;
A química, como todos os outros setores industriais, tem uma demanda
constante (fator de carga), dando previsibilidade aos produtores de gás natural.
Apesar dessas importantes características, infelizmente, o País tem vivenciado uma
estagnação dos volumes de produção de produtos químicos há uma década; não atraindo
investimentos, reduzindo o portfólio de produtos produzidos e operando com capacidade
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ociosa.
O Brasil ocupava a sexta posição entre as maiores indústrias químicas do mundo, mas
foi ultrapassado pela Índia e pela França, ocupando hoje a oitava posição.
Neste cenário, não há como atrair investimentos e a tendência é a de que as
importações continuem crescendo e suprindo a maior parte da demanda interna. A continuar
nesse ritmo, em breve o país terá mais fábricas encerrando operações e desestruturando
importantes cadeias consumidoras de produtos químicos, cadeias estas que foram construídas
em uma época em que o País não era autossuficiente em petróleo e gás.
Nos Estados Unidos, energia e matéria-prima disponíveis ao menor preço no mercado
gerou uma carteira de projetos adicionais na indústria química que soma US$ 145 bilhões de
investimento ao longo da presente década (excluindo a indústria farmacêutica). Segundo o
estudo “Shale Gas And New U.S. Chemical Industry Investment: $145 Billion And
Counting”, elaborado pela American Chemistry Council (ACC), em Junho de 2015, a
indústria química dos Estados Unidos presencia sua maior oportunidade de crescimento em
75 anos. Até 2023, com os novos projetos, espera-se criar quase meio milhão de postos de
trabalho permanentes (414 mil, mais precisamente).
A experiência americana demonstra que agregar valor aos recursos naturais em seu
próprio território é a melhor forma de criar riqueza para seu povo. Exatamente neste sentido,
nunca é demais lembrar a política industrial norueguesa, fonte inspiradora em outros países,
inclusive no Brasil para demonstrar que é possível gerar enorme riqueza a partir das
atividades conexas ao petróleo e gás natural e sua transformação química.
É a jusante na cadeia produtiva que o valor será agregado ao óleo e gás natural
extraídos das reservas do pré-sal. É uma oportunidade ímpar para recuperação da indústria
química brasileira. A tão desejada e necessária geração de riqueza e/ou agregação de valor
poderá ser alcançada de duas maneiras: de uma forma modesta, com a exportação do petróleo
extraído e com a queima do gás como energético; ou como um fortíssimo elemento propulsor
da economia, mediante a agregação de valor ao petróleo e gás extraídos e utilizados como
matéria-prima para a indústria química e petroquímica.
Em outras palavras, repetir exatamente o que os Estados Unidos estão realizando:
transformar seus recursos naturais em riqueza para seu povo.
Dentre as principais matérias-primas utilizadas pela indústria química, encontram-se o
gás natural (metano), os líquidos provenientes do gás natural (etano, propano, butano e
corrente c5+) e a nafta petroquímica. Essas matérias-primas do óleo e do gás são
determinantes para a competitividade das cadeias industriais, chegando a responder por até
80% do custo final de alguns produtos. Ou seja, sem elas, as fábricas param. Além disso, sua
transformação resulta em mercadorias de alto valor agregado e de natureza estratégica e
fundamental para o crescimento do País.
Por essa razão, matérias-primas competitivas e com contratos de longo prazo são
chave de atratividade tanto para manutenção do parque instalado quanto para atração de
novos investimentos.
No Brasil, com a oferta crescente de óleo e de gás, tanto dos atuais campos quanto das
descobertas do pré-sal, as perspectivas de suprimento de matérias-primas para a indústria
química passam a ser muito positivas. Esse cenário exige que sejam tomadas medidas, sob o
risco de desajuste estrutural entre disponibilidade de matérias-primas (no futuro) e baixo
aproveitamento dos recursos, especialmente como matéria-prima, levando o País a perder
oportunidades de agregar valor à produção (devido ao atraso nos investimentos), mas não só
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isso, também perdendo os ativos que, atualmente, em nítida desvantagem comparativa, terão
suas atividades encerradas nos próximos cinco anos.
Ademais, a União será proprietária de um ativo (volumes consideráveis de óleo e gás)
de natureza inteiramente nova e que pode ser utilizado estrategicamente; i.e., com vistas à
retomada do desenvolvimento. Caberá ao Estado definir a sua conduta no longo prazo, a
partir de políticas industriais, que visem o melhor aproveitamento desses recursos naturais.
Muitos países desenvolvidos, com disponibilidade de óleo e gás, estão buscando a
petroquímica para agregar valor aos seus recursos naturais, mitigando riscos inerentes às
modificações no mercado de combustíveis, estimuladas sobretudo pelo crescimento dos
veículos elétricos. Portanto, será muito importante buscar alternativas de clientes para o
refino aos tradicionais combustíveis.
A maneira mais eficiente para aproveitamento dos recursos da União será estimulando
ao máximo o seu uso e para transformação e agregação de valor em solo brasileiro, o que
deve contribuir para mitigar os riscos relacionados ao novo padrão de consumo de
combustíveis, bem como evitar a tão preocupante desindustrialização do parque produtivo
instalado (doença holandesa).
Além disso, o Brasil tem a opção de decidir entre ser exportador de
commodities ou de bens acabados, que trazem muito mais valor ao País. Ou seja, o óleo e o
gás da União se colocam como a melhor oportunidade dos últimos tempos para que o
governo adote uma política industrial
O volume de produção da cessão onerosa será bem significativo, principalmente a
partir de 2020.

A contrapartida da indústria química será o compromisso na construção e ampliação
de complexos industriais a partir do uso desse recurso nobre. O retorno à União se refletirá
nos impostos adicionais arrecadados, nos empregos qualificados e remunerados bem acima
da média das demais indústrias, nas oportunidades de novos negócios e na redução do déficit
comercial em produtos químico, na agregação de valor ao País com o uso racional dos
recursos naturais.
Adicionalmente, cabe ressaltar a importância da indústria química como uma das
melhores alternativas para aproveitamento do petróleo e gás natural e mitigar as emissões de
gases poluentes e de efeito estufa. Como por exemplo, o uso dos líquidos do gás natural
(etano). A queima do etano, em detrimento ao uso como matéria-prima, implica em até 1608
mil toneladas de CO2.
Não se pode deixar de mencionar que a separação do etano do gás natural representa a
máxima otimização da utilização dos recursos advindos do gás natural, além de ter efeito
multiplicador na economia. A comercialização do etano separado do restante do gás natural
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(metano) permite obter mais valor para o gás natural produzido no País, porque o etano deixa
de ser queimado para a geração de energia e passa a ser utilizado como matéria-prima para
toda uma ampla cadeia industrial química e o estímulo ao desenvolvimento de uma indústria
química nacional está também incrementando a própria utilização do gás natural produzido
no Brasil que, em geral, por ser associado ao petróleo, é muito rico em etano.
Por fim, acrescentam-se também os benefícios indiretos relacionados à ação
estruturante de longo prazo para o refino, a interrupção da “extinção” de cadeias industriais
no Brasil (evitando a desindustrialização) e a contribuição expressiva para a redução das
emissões de gases poluentes e de efeito estufa.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
emenda aditiva.
PARLAMENTAR
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Autor
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Supressiva

Página

2.  Substitutiva
Artigo

2º

3.  Modificativa

Aditiva
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Parágrafos
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5. X  Substitutivo global

Inciso

Alínea

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

Dê-se à Medida Provisória nº 811, de 2017, a seguinte redação:
“Art. 1º A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
‘Art. 2º .........................................................................................
......................................................................................................
§ 1º O excedente em óleo da União, de que trata o inciso III deste artigo,
poderá ser vendido pelo contratado e seu equivalente monetário, em moeda
nacional, transferido para o Fundo Social criado por esta Lei, conforme
resolução do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE.
§ 2º O equivalente monetário de que trata o § 1º deste artigo será determinado
a partir, no mínimo, do preço de referência fixado pela ANP.
§ 3º Os contratos de partilha de produção poderão ser aditados para permitir à
União o recebimento do equivalente monetário, na forma dos parágrafos 1º e
2º deste artigo.
4º Os acordos de individualização da produção, de que trata o art. 36 desta
Lei, poderão permitir ou poderão ser aditados para permitir que a União
receba do contratado o equivalente monetário à sua parcela da produção, na
forma do § 2º deste artigo.
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‘Art. 49. ......................................................................................
...................................................................................................
III - equivalente monetário de que trata os parágrafos 1º e 2º do art. 2º desta
Lei ou receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos da União, conforme definido em lei;’ (NR)
Art. 2º A Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
‘Art. 2º ....................................................................................
Parágrafo único. A PPSA não será responsável pela execução, direta ou
indireta, das atividades de exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos.’ (NR)
‘Art. 4º ........................................................................................
......................................................................................................
II - ................................................................................................
a)

celebrar

os

contratos,

representando

a

União,

com

agentes

comercializadores ou comercializar diretamente hidrocarbonetos da União,
por leilão;
b) cumprir e fazer com que os agentes comercializadores cumpram a política
de comercialização de hidrocarbonetos da União; e
c) monitorar e auditar operações, custos e preços de venda de hidrocarbonetos
praticados pelo agente comercializado;
d) ser monitorada e auditada pelo órgão de controle interno com relação às
operações, custos e preços de comercialização direta de hidrocarbonetos da
União.
..................................................................................
§ 1º No exercício das competências previstas no inciso I do caput, a PPSA
observará, nos contratos de partilha de produção, as melhores práticas da
indústria do petróleo.
§ 2º Os recursos a que se refere o art. 49, caput, inciso III, da Lei nº 12.351,
de 22 de dezembro de 2010, quando for o caso, serão considerados após a
dedução

dos

tributos

e

dos

gastos

diretamente

relacionados

à

comercialização.
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§ 3º Os gastos diretamente relacionados à comercialização deverão ser
previstos em contrato firmado entre a PPSA e o agente comercializador ou
entre a PPSA e o comprador e respectivo edital.
§ 4º Os gastos diretamente relacionados à comercialização não serão
incluídos pela PPSA na execução de suas atividades, tais como despesas de
custeio e investimento e o pagamento de tributos incidentes sobre o objeto de
sua atividade.
§ 5º A remuneração do agente comercializador observará resolução do
Conselho Nacional de Política Energética - CNPE.
§ 6º A comercialização direta pela PPSA observará resolução do CNPE e não
poderá ser realizada por preço inferior ao preço de referência fixado pela
ANP.
§ 7º Nos acordos de individualização da produção de que trata o inciso IV do
caput, os gastos incorridos pelo titular de direitos da área adjacente na
exploração e na produção da parcela de hidrocarbonetos a que faz jus a União
terão o mesmo tratamento que o custo em óleo a que se referem os incisos I e
II do caput do art. 2º da Lei nº 12.351, de 2010.
§ 8º Resolução do CNPE estabelecerá diretrizes para o cumprimento do
disposto nas alíneas “c” e “d” do inciso II do caput.” (NR)
“Art. 7º ...................................................................
I - remuneração pela gestão dos contratos de partilha de produção, inclusive a
parcela que lhe for destinada do bônus de assinatura relativo aos contratos;
II - remuneração pela gestão dos contratos que celebrar com os agentes
comercializadores

e

pelos

contratos

de

comercialização

direta

de

hidrocarbonetos da União;
.....................................................................” (NR)
Art. 3º O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE editará
resolução para estabelecer e atualizar a política de comercialização de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos até 31 de dezembro de
2018.
Parágrafo único. Enquanto não for editada a resolução de que trata o caput, a
comercialização direta de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos realizada pela PPSA será regida por ato do Ministro de Estado de
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Minas e Energia.
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória nº 811, de 2017, caminha no sentido de se criar uma cara
e dispendiosa estrutura de comercialização de petróleo e gás natural que, salvo melhor juízo, é
desnecessária.
Em outros países que adotam o regime de partilha de produção, o Estado tem
a opção de receber o equivalente monetário à sua parcela da produção que, nos termos da Lei º
12.351/2010,
profit
oil
foi denominada excedente em óleo (

) da União.

Os países geralmente optam por receber o equivalente monetário do
excedente em óleo do Estado. Países que optam por receber petróleo são aqueles que contam com
empresas petrolíferas de propriedade exclusiva do Estado.
Em Angola, por exemplo, o Estado pode receber o petróleo, pois conta com
uma petrolífera de sua propriedade integral que é a Sonangol.
Como o Brasil não conta com uma empresa pública que tenha experiência e
infraestrutura petrolífera, pois a Petrobras é uma sociedade de economia mista, é de todo recomendável
que o Estado receba o equivalente monetário em vez do próprio óleo.
Importa registrar que o interesse da Petrobras, assim como de outras empresas
petrolíferas, em comercializar os hidrocarbonetos (petróleo e gás natural) da União pode variar em razão
de motivações comerciais. É fundamental, então, que não se conte com esse interesse.
Propõe-se, então, que o foco da Medida Provisória nº 811, de 2017, seja o
recebimento do equivalente monetário da parcela da produção da União, tanto nos contratos de partilha
de produção quanto nos acordos de individualização da produção, em vez do próprio petróleo e gás
natural; foi mantida, contudo, a opção para que a PPSA, eventualmente, realize a comercialização direta
desses hidrocarbonetos.
Certos de que Emenda ora apresentada gerará uma grande economia, por
evitar gastos desnecessários, e garantirá receitas justas para o Estado, uma vez que o valor do óleo da
União será sempre igual ou superior ao preço de referência fixado pela ANP, contamos com o apoio de
todos os Parlamentares do Congresso Nacional.
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PARLAMENTAR

Deputado DAVIDSON MAGALHÃES
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MPV 811
00042

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 811, DE 2017.

Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto
de 2010, que autoriza o Poder Executivo a
criar a empresa pública denominada
Empresa Brasileira de Administração de
Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal
Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a
política de comercialização de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos.

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

Dê-se à Medida Provisória nº 811, de 2017, a seguinte
redação:
“Art. 1º A Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 2º ........................................................................
...................................................................................
§ 1º O excedente em óleo da União, de que trata o
inciso III deste artigo, poderá ser vendido pelo
contratado e seu equivalente monetário, em moeda
nacional, transferido para o Fundo Social criado por esta
Lei, conforme resolução do Conselho Nacional de
Política Energética - CNPE.
§ 2º O equivalente monetário de que trata o § 1º
deste artigo será determinado a partir, no mínimo, do
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2
preço de referência fixado pela ANP.’
‘Art. 49.......................................................................
...................................................................................
III - equivalente monetário de que trata os parágrafos
1º e 2º do art. 2º desta Lei ou receita advinda da
comercialização de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos da União, conforme definido em
lei;’ (NR)
Art. 2º A Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 2º........................................................................
Parágrafo único. A PPSA não será responsável pela
execução,

direta

ou

indireta,

das

atividades

de

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos.’ (NR)
‘Art. 4º.........................................................................
....................................................................................
II - ...............................................................................
a) celebrar os contratos, representando a União, com
agentes comercializadores ou comercializar diretamente
hidrocarbonetos da União, por leilão;
b)

cumprir

comercializadores

e

fazer

com

cumpram

que
a

os

agentes

política

de

comercialização de hidrocarbonetos da União; e
c) monitorar e auditar operações, custos e preços de
venda de hidrocarbonetos praticados pelo agente
comercializador;
d) ser monitorada e auditada pelo órgão de controle
interno com relação às operações, custos e preços de
comercialização direta de hidrocarbonetos da União.
....................................................................................
§ 1º No exercício das competências previstas no
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3
inciso I do caput, a PPSA observará, nos contratos de
partilha de produção, as melhores práticas da indústria
do petróleo.
§ 2º Os recursos a que se refere o art. 49, caput,
inciso III, da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
quando for o caso, serão considerados após a dedução
dos tributos e dos gastos diretamente relacionados à
comercialização.
§

3º

Os

gastos

diretamente

relacionados

à

comercialização deverão ser previstos em contrato
firmado entre a PPSA e o agente comercializador ou
entre a PPSA e o comprador, conforme respectivo edital
de licitação.
§

4º

Os

gastos

diretamente

relacionados

à

comercialização não serão incluídos pela PPSA na
execução de suas atividades, tais como despesas de
custeio e investimento e o pagamento de tributos
incidentes sobre o objeto de sua atividade.
§ 5º A remuneração do agente comercializador
observará resolução do Conselho Nacional de Política
Energética - CNPE.
§ 6º A comercialização direta pela PPSA observará
resolução do CNPE e não poderá ser realizada por
preço inferior ao preço de referência fixado pela ANP.
§ 7º Nos acordos de individualização da produção de
que trata o inciso IV do caput, os gastos incorridos pelo
titular de direitos da área adjacente na exploração e na
produção da parcela de hidrocarbonetos a que faz jus a
União terão o mesmo tratamento que o custo em óleo a
que se referem os incisos I e II do caput do art. 2º da Lei
nº 12.351, de 2010.
§ 8º Resolução do CNPE estabelecerá diretrizes para
o cumprimento do disposto nas alíneas “c” e “d” do inciso
II do caput.’ (NR)
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4
‘Art. 7º...........................................................................
I - remuneração pela gestão dos contratos de partilha
de produção, inclusive a parcela que lhe for destinada do
bônus de assinatura relativo aos contratos;
II - remuneração pela gestão dos contratos que
celebrar com os agentes comercializadores e pelos
contratos de comercialização direta de hidrocarbonetos
da União;
.........................................................................’ (NR)
Art. 3º O Conselho Nacional de Política Energética CNPE editará resolução para estabelecer e atualizar a
política de comercialização de petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos até 31 de dezembro de
2018.
Parágrafo

único.

Enquanto

não

for

editada

a

resolução de que trata o caput, a comercialização direta
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos
realizada pela PPSA será regida por ato do Ministro de
Estado de Minas e Energia.
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data
de sua publicação.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 811, de 2017, caminha no sentido de se
criar uma cara e dispendiosa estrutura de comercialização de petróleo e gás
natural que, salvo melhor juízo, é desnecessária.
Em outros países que adotam o regime de partilha de
produção, o Estado tem a opção de receber o equivalente monetário à sua
parcela da produção que, nos termos da Lei º 12.351/2010, foi denominada
excedente
profit
oil em óleo (

) da União.
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Os países geralmente optam por receber o equivalente
monetário do excedente em óleo do Estado. Países que optam por receber
petróleo são aqueles que contam com empresas petrolíferas de propriedade
exclusiva do Estado.
Em Angola, por exemplo, o Estado pode receber o petróleo,
pois conta com uma petrolífera de sua propriedade integral que é a Sonangol.
Como o Brasil não conta com uma empresa pública que tenha
experiência e infraestrutura petrolífera, pois a Petrobras é uma sociedade de
economia mista, é de todo recomendável que o Estado receba o equivalente
monetário em vez do próprio óleo.
Importa registrar que o interesse da Petrobras, assim como de
outras empresas petrolíferas, em comercializar os hidrocarbonetos (petróleo e
gás natural) da União pode variar em razão de seus interesses comerciais. É
fundamental, então, que não se conte com esse interesse.
Propõe-se, então, que o foco da Medida Provisória nº 811, de
2017, seja o recebimento do equivalente monetário da parcela da produção da
União em vez do próprio petróleo e gás natural; foi mantida, contudo, a opção
para que a PPSA, eventualmente, realize a comercialização direta desses
hidrocarbonetos.
Certos de que Emenda ora apresentada gerará uma grande
economia, por evitar gastos desnecessários, e garantirá receitas justas para o
Estado, uma vez que o preço do excedente em óleo da União será sempre
igual ou superior ao preço de referência fixado pela ANP, contamos com o
apoio de todos os Parlamentares do Congresso Nacional.
Sala da Comissão, em

07

de

fevereiro

de 2018.

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR

2018-318
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº
812, de 2017, que "Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o
art. 159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, e institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a Lei nº 10.177,
de 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste."

PARLAMENTARES
Deputada Federal Gorete Pereira (PR/CE)
Deputado Federal José Guimarães (PT/CE)
Deputado Federal André Figueiredo (PDT/CE)
Senadora Lúcia Vânia (PSB/GO)
Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
Senador Cidinho Santos (PR/MT)
Deputado Federal Dagoberto Nogueira (PDT/MS)
Deputado Federal Izalci Lucas (PSDB/DF)
Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)
Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE)
Deputado Federal Paulo Pimenta (PT/RS)
Deputado Federal Giuseppe Vecci (PSDB/GO)
Deputado Federal Danilo Cabral (PSB/PE)
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
Deputado Federal Odorico Monteiro (PSB/CE)
Deputado Federal Alfredo Kaefer (PSL/PR)
Deputada Federal Luciana Santos (PCdoB/PE)
Deputada Federal Alice Portugal (PCdoB/BA)

EMENDAS NºS
001
002; 003
004; 005
006
007
008
009; 010
011; 013
012
014
015; 016; 017; 018; 019; 020
021; 022
023
024; 025; 026
027; 028
029; 030; 031
032; 033
034; 035

TOTAL DE EMENDAS: 35
DESPACHO: Encaminhe-se à Comissão Mista da Medida Provisória nº 812, de 2017
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MPV 812
00001

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 812, DE 2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea
"c", da Constituição Federal, e institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO,
o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a Lei
nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe
sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste..

EMENDA N.º
Inclua-se onde couber:
Art .... Suprimam-se os artigos 20-B, 20-C, 20-D e 20-E, da Lei
nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
JUSTIFICAÇÃO
A publicação da Lei nº 13.606/2018 trouxe entre seus artigos
uma medida polêmica que permitirá o bloqueio pela União de bens de
devedores, sem a necessidade de autorização judicial.
Dessa forma, o objetivo da emenda é revogar a nova atribuição
dada à Fazenda Nacional tendo em vista que o bloqueio afeta de forma
desproporcional os direitos dos contribuintes, além de desrespeitar o devido
processo legal uma vez que permite à Fazenda declarar indisponível um bem
sem a autorização judicial.
Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputada GORETE PEREIRA
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MPV 812
00002
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017
TIPO

1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ X ] ADITIVA

AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

UF
CE

PÁGINA
01/02

EMENDA ADITIVA Nº ___________
Adicione-se a alínea “h” ao inciso IV do art. 1°-A da Lei n. 10.177, de 2001, com a redação
dada pelo art. 1° da Medida Provisória 812/2017:
“Art. 1º-A. ............................................................................
...............................................................................................
IV - ........................................................................................
...............................................................................................
h) fator cinco décimos, para operação de investimento no semiárido do
Nordeste.
.................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A medida provisória (MP 812/17) muda a forma de cálculo das taxas de juros para os
empréstimos não rurais dos fundos constitucionais do Centro-Oeste (FCO), do Nordeste (FNE)
e do Norte (FNO). Na nova metodologia, os encargos são compostos pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e por taxa de juros real prefixada,
mensalmente, de acordo com o equivalente ao rendimento real das Notas do Tesouro Nacional
– Série B (NTN-B) no prazo de cinco anos. Essa taxa de juros real é modificada por
multiplicadores, que levam em consideração as diferenças regionais (através do Coeficiente de
Desenvolvimento Regional – CDR), a ponderação por tipo de operação e o benefício de
adimplência.
A ponderação por tipo de atividade é realizada por meio do Fator de Programa – FP.
Financiamentos em saneamento básico e logística terão FP mais baixo, por exemplo, enquanto
capital de giro para empresas de maior porte terão um bônus menor.
Ocorre que, na definição dos diferentes tipos de FP, a diretriz dada pelo parágrafo 2° do art. 2°
da Lei n. 7.827, de 1989, de que o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste tem o
dever de financiar as atividades econômicas do semiárido, em condições compatíveis com as
peculiaridades da área, não foi contemplada.
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Apesar de haver destinação certa de metade dos recursos do Fundo da Região Nordeste ao
semiárido, deve-se garantir que haja condições satisfatórias de financiamento dos
empreendimentos a serem localizados nessa área, a fim de que se observe verdadeiramente um
incentivo para que as empresas se instalem nessa área.
Dessa forma, apresentamos a presente emenda, que se destina a criar um redutor da taxa de
juros para investimentos no semiárido.

____/____/____
DATA

____________________________________________
ASSINATURA
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MPV 812
00003
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017
TIPO

1
5

[ ] SUPRESSIVA
[ X ] ADITIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA

AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

UF
CE

PÁGINA
01/02

EMENDA ADITIVA Nº ___________
Adicione-se a alínea “h” ao inciso IV do art. 1°-A da Lei n. 10.177, de 2001, com a redação
dada pelo art. 1° da Medida Provisória 812/2017:
“Art. 1º-A. ............................................................................
...............................................................................................
IV - ........................................................................................
...............................................................................................
h) fator cinco décimos, para financiamento de atividades produtivas
de micro e pequenas empresas, de uso intensivo de matérias-primas
e de mão-de-obra locais.
.................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A medida provisória (MP 812/17) muda a forma de cálculo das taxas de juros para os
empréstimos não rurais dos fundos constitucionais do Centro-Oeste (FCO), do Nordeste
(FNE) e do Norte (FNO). Na nova metodologia, os encargos são compostos pela variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e por taxa de juros real
prefixada, mensalmente, de acordo com o equivalente ao rendimento real das Notas do
Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) no prazo de cinco anos. Essa taxa de juros real é
modificada por multiplicadores, que levam em consideração as diferenças regionais (através
do Coeficiente de Desenvolvimento Regional – CDR), a ponderação por tipo de operação e
o benefício de adimplência.
A ponderação por tipo de atividade é realizada por meio do Fator de Programa – FP.
Financiamentos em saneamento básico e logística terão FP mais baixo, por exemplo,
enquanto capital de giro para empresas de maior porte terão um bônus menor.
Ocorre que, na definição dos diferentes tipos de FP, a diretriz de formulação dos programas
de financiamento dos Fundos, prevista no inciso III do art. 3° da Lei n. 7.827, de 1989, qual
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seja, de privilegiar as micro e pequenas empresas e as de uso intensivo de matérias-primas
e mão-de-obra locais, não foi contemplada.
Tampouco, foi respeitado o princípio da ordem econômica, previsto no art. 170, IX, da
Constituição Federal, de conferir tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
A diferenciação dada às empresas com receita bruta anual de até R$ 90.000.000,00 (noventa
milhões de reais) não atende tal princípio, uma vez que esse valor extrapola e muito o limite
de faturamento anual aplicável às micro e pequenas empresas, nos termos da Lei
Complementar
n.
123,
de
2006,
que
é
de R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais).
Dessa forma, a presente emenda visa a adequar a MP aos comandos legais e constitucionais
citados, colaborando para a expansão do pequeno negócio no país.

____/____/____
DATA

___________________________________________________
ASSINATURA
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MPV 812
00004

CÂMARA DOS DEPUTADOS
MEDIDA PROVISÓRIA N.º 812/2017
EMENDA MODIFICATIVA n.º

, de 2018.

(Do Sr. ANDRÉ FIGUEIREDO)
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea “c”, da
Constituição Federal, e institui o Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e
o Fundo Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de
2001, que dispõe sobre as operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste.

Suprima-se o §2º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001,
alterado pela pelo art. 1º da MP nº 812/2017.
JUSTIFICATIVA

A presente emenda pretende suprimir do texto apresentado pelo Poder
Executivo dispositivo que estabelece um teto de R$ 100.000.000,00 como volume
máximo de recursos a serem alocados para financiamentos de projetos na área de
inovação nas regiões abrangidas pelos Fundos Constitucionais do Nordeste (FNE),
Norte (FNO) e Centro-Oeste (FCO).
Trata-se de uma limitação de recursos que seriam destinados ao setor que mais
se beneficia dos Fundos Constitucionais, e que possuem o maior fator de redução das
taxas de juros para financiamento. Considerando que esses fundos foram criados
exatamente para destinar recursos federais em áreas que historicamente são
desprovidas de estruturas básicas de desenvolvimento regional, estabelecer esse
limite vai de encontro à principal concepção dos Fundos Constitucionais.
O total de recursos disponíveis para investimento em 2018 para os Fundos
Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste é de R$ 38,4 bilhões. O limite de
cem milhões de reais representa apenas 0,2% do volume total, o que significa uma
clara tendência de o governo federal inibir o investimento no setor que mais necessita
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de incentivos financeiros para se estabelecer e contribuir para o desenvolvimento das
regiões mais carentes do Brasil.
Considerando a importância dessa medida, solicito o apoio dos nobres pares
para a aprovação da presente emenda.

André Figueiredo
Deputado Federal - PDT/CE
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MPV 812
00005

CÂMARA DOS DEPUTADOS
MEDIDA PROVISÓRIA N.º 812/2017
EMENDA MODIFICATIVA n.º

, de 2018.

(Do Sr. ANDRÉ FIGUEIREDO)
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea “c”, da
Constituição Federal, e institui o Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e
o Fundo Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de
2001, que dispõe sobre as operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste.

Suprimam-se as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso IV do art. 1º-A da Lei nº
10.177, de 12 de janeiro de 2001, alterado pela pelo art. 1º da MP nº 812/2017.
JUSTIFICATIVA

A presente emenda pretende suprimir do texto apresentado pelo Poder
Executivo dispositivos que aumentam o custo de financiamento em projetos não-rurais
nas regiões abrangidas pelos Fundos Constitucionais do Nordeste (FNE), Norte (FNO)
e Centro-Oeste (FCO).
A Medida Provisória estabelece diversos critérios que impactam diretamente
no valor dos juros utilizados nos financiamentos contratados com recursos dos Fundos
Constitucionais. Por opção do Governo Federal, a receita bruta da empresa e o tipo
de aplicação dos recursos são critérios que aumentam o valor final da taxa de juros,
o que representa um contrassenso aos objetivos gerais que são de facilitar o crédito
a empresas dispostas a investir nas áreas que possuem os menores índices de
desenvolvimento no Brasil.
Com a supressão destes dispositivos, restariam apenas as condicionantes que,
de fato, contribuem para uma melhor distribuição de recursos a um custo
relativamente abaixo àqueles praticados pelo mercado. A alteração proposta, além de
simplificar os critérios estabelecidos pelo governo, mantém a previsibilidade das
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regras de financiamento mencionada na exposição de motivos, e ainda garante que o
dinheiro destinado às regiões mais desfavorecidas socialmente possa, de fato, ser
aplicado pela iniciativa privada.
Considerando a importância dessa medida, solicito o apoio dos nobres pares
para a aprovação da presente emenda.

André Figueiredo
Deputado Federal - PDT/CE

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

553

MPV 812
00006

EMENDA Nº
(a MPV nº 812, de 2017)

Dê-se a seguinte redação à alínea e) do inciso IV do art. 1º-A da
Medida Provisória nº 812, de 2017:
“Art. 1º-A. ..................................................................................................
.............................................................................................................................................
IV............................................................................................................
...........................................................................................................................................
e) fator seis décimos, para financiamento de projeto de investimento
em infraestrutura para água e esgoto e em logística;

JUSTIFICAÇÃO
A emenda que ora apresentamos tem por objetivo reduzir o
Fator de Programa, parâmetro integrante do cálculo da Taxa de Juros dos
Fundos Constitucionais, definida no texto da Medida Provisória nº 812, de
2017, para investimentos nos setores de saneamento e logística.
Apesar de o referido parâmetro estabelecido na Medida
Provisória nº 812, de 2017, ser relativamente mais baixo do que para a
maioria dos projetos, entendemos que as carências verificadas nessas áreas
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste justificam um tratamento ainda
mais favorável no cálculo das taxas de juros associadas a essas linhas de
financiamento com recursos dos fundos constitucionais.
O saneamento é um dos segmentos mais atrasados da
infraestrutura no Brasil. Economias emergentes com nível de renda
semelhante têm atendimento em saneamento superior ao do Brasil. Esse
atraso traz consequências muito negativas para a saúde, para o meio
ambiente e para o desenvolvimento do Brasil.
A situação atual é especialmente crítica nos indicadores de
esgotamento sanitário. Os dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades, evidenciam uma situação
ainda pior nas regiões mais pobres do país.
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De acordo com o levantamento do SNIS, em 2016, na Região
Norte, somente 18,3% do esgoto era tratado, enquanto o índice de coleta era
de 10,45%. Trata-se da pior situação entre todas as regiões brasileiras. No
Nordeste, o índice de coleta em 2016 foi de 26,79%.
A melhora nos indicadores de saneamento básico é fundamental
para a população brasileira, em várias dimensões. Esse setor ilustra de forma
clara aquilo que na literatura econômica é conhecido como externalidade
positiva. Os benefícios gerados por cada real investido no saneamento
acarretam efeitos positivos que vão muito além do próprio segmento.
Estando convictos de que a presente emenda pode ajudar a
impulsionar ainda mais os investimentos na infraestrutura de saneamento e
logística no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, contamos com o seu
acolhimento pelo relator da matéria.

Senadora LÚCIA VÂNIA
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MPV 812
00007

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812/2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, que regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea “c”, da Constituição Federal, e institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e a Lei nº 10.177, de 12 de
janeiro de 2001, que dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o inciso I do art.5° da MP n° 812/2017
JUSTIFICAÇÃO

A revogação do limite de 20% dos recursos do fundo para o
financiamento de investimentos em projetos para a produção de bens
manufaturados e semimanufaturados destinados exclusivamente à
exportação, introduzido pelo art. 8º da lei nº 9.126/1995, possibilita a
concentração excessiva das operações do fundo neste tipo
específico de empreendimento, reduzindo os recursos disponíveis
para aplicações com efeitos eventualmente superiores sobre o
desenvolvimento regional. Sugere-se assim emenda ao art.5° da MP
suprimindo a revogação.
Sala das Comissões, em 8 de fevereiro de 2017.
Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
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MPV 812
00008

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 812, de 2017)

Acrescente-se ao art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de
2001, conforme a redação dada pelo art. 1º da Medida Provisória (MPV)
nº 812, de 26 de dezembro de 2017, o seguinte § 2º, renumerando-se o § 2º
atual e os subsequentes.
“Art. 1º-A .........................................................................
..........................................................................................
§ 2º A TFC vigente no mês da contratação da operação de
financiamento com recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento se manterá fixa, para cada operação individual,
durante todo o período do contrato de crédito, ressalvada a
incidência ou não do bônus de adimplência de que trata o inciso V
caput .
do
.....................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Os Fundos Constitucionais de Financiamento constituem um
importante instrumento das políticas de desenvolvimento regional adotadas
no Brasil. Recursos desses fundos são empregados para financiar projetos de
investimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e contribuem para
a redução das desigualdades regionais que marcam o País.
O principal objetivo da MPV nº 812, de 2017, é fazer com que
as taxas de juros das operações em que se usam recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento tenham regra de formação referenciada à
Taxa de Longo Prazo (TPL) instituída pela Lei nº 13.483, de 21 de setembro
de 2017. Essa taxa vem sendo usada, desde o ano passado, na definição dos
encargos das operações de financiamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Ao associar a Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC)
à TLP, a MPV nº 812, de 2017, contribui para dar maior previsibilidade aos
encargos financeiros que serão aplicados em operações em que se empregam
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do
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Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).
Porém, é preciso garantir que, uma vez contratados, os encargos
financeiros não sofram variações decorrentes de flutuações conjunturais. De
fato, não se pode expor o empresário a variações mensais nas taxas de juros,
especialmente em um contexto de incerteza econômica.
Por essa razão, nós estamos propondo que a TFC vigente no
mês da contratação da operação de financiamento com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento se mantenha fixa, para cada operação
individual, durante todo o período do contrato de crédito, ressalvada a
incidência ou não do bônus de adimplência.
Com isso, reduzem-se as incertezas associadas à contratação de
financiamentos com recursos do FNO, do FNE e do FCO, uma vez que os
empresários podem calcular com antecedência os valores a serem pagos
durante a amortização do financiamento.
A nosso ver, a Emenda proposta aperfeiçoa a MPV nº 812, de
2017, porque amplia a propensão dos empresários a investirem nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e contribui, dessa forma, para a o
desenvolvimento das regiões mais carentes de País.

Sala da Comissão,

Senador CIDINHO SANTOS

lk2018-00349
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MPV 812
00009

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, que regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea "c", da Constituição Federal, e institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e a Lei nº 10.177, de 12 de
janeiro de 2001, que dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste.
EMENDA No
Dê-se aos art. 7º; art.13; art. 15; art. 16 da Lei 7.827 de 1989, a seguinte redação:
“Art. 7º A Secretaria do Tesouro Nacional liberará ao Ministério da Integração
Nacional, nas mesmas datas e, no que couber, segundo a mesma sistemática
adotada na transferência dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, os valores destinados aos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste,
cabendo ao Ministério da Integração Nacional, observada essa mesma
sistemática, repassar os recursos diretamente em favor das instituições federais
de caráter regional, do Banco do Brasil S.A e do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Art. 13. A administração dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste será distinta e autônoma e, observadas as atribuições
previstas em lei, exercida pelos seguintes órgãos:
I – Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento da
Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste;
II – Ministério da Integração Nacional; e
III – instituição financeira de caráter regional, Banco do Brasil S.A e Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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2
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Art. 15. São atribuições de cada uma das instituições financeiras federais de
caráter regional, do Banco do Brasil S.A. (BB) e do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nos termos da lei:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Art. 16. O Banco da Amazônia S.A. (Basa), o Banco do Nordeste do Brasil S.A.
(BNB), o Banco do Brasil S.A. (BB) e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) são os administradores do Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte - FNO, do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste - FNE e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
- FCO, respectivamente.
§ 1° O Banco do Brasil S.A. e o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) transferirão a administração, patrimônio, operações e recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO para o Banco de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, após sua instalação e entrada em
funcionamento, conforme estabelece o art. 34, § 11, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
...............................................................................................................................
.....................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA
Os fundos constitucionais, previstos na Constituição Federal, são importantes
instrumentos para financiar o setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, e municípios na área de ação da Sudene, nos estados de Minas
Gerais e do Espírito Santo. Seu objetivo é abranger o financiamento da Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), sendo utilizados para
implantação de políticas de desenvolvimento regional e de redução das
desigualdades inter-regionais do País.
Segundo a Lei 7.827/1989, que regulamentou a instituição dos fundos
constitucionais, o papel de administração destes recursos ficou a cargo do Banco
da Amazônia; do Banco do Nordeste; do Banco do Brasil (BB). As limitações
estabelecidas pela Lei 7.827/1989 dificulta o acesso aos recursos por aqueles
que realmente necessitam dos repasses.
Visto a grande limitação dos agentes operacionais estabelecida pela Lei,

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

560

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

3
sugerimos
Banco de Nacional
a inclusão
dedo
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), garantido assim, um maior dinamismo e acesso aos recursos
destinados a Política Nacional de Desenvolvimento Regional.
Com larga experiência em investimentos a longo prazo, o BNDES é hoje o
responsável pelo crescimento de uma importante fatia do setor produtivo. Sua
experiência em financiar de forma micro e macro setores como indústria,
comércio, agricultura e infraestrutura, demonstra sua capacidade de gerar
resultados positivos para o crescimento do país.
Acreditamos que a inclusão do BNDES deverá ampliará a rede de acesso de
forma equilibrada, justa e segura, viabilizando o atendimento aos que realmente
necessitam do recurso para propiciar o crescimento das regiões atendidas.
Sala da Comissão, em 7 de fevereiro de 2018.

____________________________________
Deputado
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MPV 812
00010

MEDIDA PROVISÓRIA 812, DE 2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, que regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea "c", da Constituição Federal, e institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e a Lei nº 10.177, de 12 de
janeiro de 2001, que dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste.
Nº
EMENDA
Dê-se aos art. 9º, 14 e 15 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, a seguinte
redação:
“Art. 9º Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Integração
Nacional, os bancos administradores repassarão recursos dos Fundos
Constitucionais a outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, com capacidade técnica comprovada e com estrutura operacional e
administrativa aptas a realizar, em segurança e no estrito cumprimento das
diretrizes e normas estabelecidas, programas de crédito especificamente criados
com essa finalidade:
§caput
1° Respeitado o disposto no
desse artigo, caberá aos Conselhos
Deliberativos das Superintendências Regionais de Desenvolvimento definir o
montante de recursos dos respectivos Fundos Constitucionais de Financiamento
a serem repassados a outras instituições financeiras autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
§ 2° As instituições financeiras beneficiárias dos repasses deverão devolver aos
bancos administradores, de acordo com o cronograma de reembolso das
operações aprovadas pelo respectivo conselho deliberativo do desenvolvimento
de cada região, os valores relativos às prestações vencidas, independente do
pagamento pelo tomador final.
§ 3° Aos bancos cooperativos e às confederações de cooperativas de crédito, de
conformidade com o § 5° do art. 2° da Lei Complementar n° 130, de 17 de abril
de 2009, no seu conjunto, sob seu risco exclusivo, fica assegurado o repasse de
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10% (dez por cento) dos recursos previstos para cada exercício ou o valor
efetivamente demandado por essas instituições, o que for menor.
§ 4° O montante de repasse de que trata este artigo terá como teto o limite de
crédito da instituição beneficiária do repasse junto ao banco administrador dos
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, observadas as boas
práticas bancárias.
......................................................................
Art. 14. .........................................................
§ 1º .................................................................
§ 2º Na mesma data do parágrafo anterior, deverão as instituições financeiras
administradoras informar àquelas previstas no art. 9º os limites disponíveis para
repasse a cada uma, cujos valores deverão ser apurados segundo critérios de
avaliação fornecidos previamente pelas instituições administradoras às
instituições tomadoras dos recursos. (NR)
Art. 15. ..........................................................
IV – formalizar contratos de repasses de recursos na forma prevista no art. 9º,
respeitados os limites previstos em seu § 3º” (NR)

JUSTIFICATIVA
Com o intuito de dar maior dinâmica e eficácia ao repasse dos fundos
constitucionais aos programas de desenvolvimento regional, o art. 9º da Lei nº
7.827, de 1989, permitiu o repasse das administradoras dos fundos para a
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(BCB), desde que comprovem capacidade técnica e estrutura operacional aptas
a executar os programas de crédito criados com essa finalidade.
Contudo, apesar de o cenário normativo incentivar o repasse dos recursos do
FCO, FNO e FNE para as instituições financeiras operadoras, a partir da devida
análise do seu risco e de seus limites operacionais, inclusive por meio da Portaria
nº 23/2017 do Ministério da Integração, o montante acessado pelos bancos
regionais e pelo cooperativismo de crédito tem sido bastante inferior aos valores
demandados por estes.
Outro ponto que tem dificultado a utilização de recursos pelas instituições
financeiras operadoras dos fundos constitucionais diz respeito à pouca
transparência e publicidade sobre a programação dos repasses que serão
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realizados pelas instituições administradoras. Enquanto os bancos
administradores discutem as programações dos recursos para o ano seguinte no
mês de dezembro, as instituições operadoras, dentre elas, os bancos
cooperativos e confederações de cooperativas de crédito, não possuem
conhecimento sobre os valores e nem sobre as datas em que receberão os
recursos dos fundos constitucionais.
Como não há garantias de repasse, as instituições financeiras operadoras dos
fundos constitucionais também não possuem condições de atuar efetivamente
na divulgação destas linhas de crédito, sob risco de prejudicar sua imagem e
credibilidade junto aos seus clientes caso não tenham acesso aos recursos. Para
o cooperativismo de crédito, essa preocupação é ainda maior, pois os usuários
das cooperativas de crédito não são senão os próprios cooperados, donos do
negócio.
Neste sentido, o objetivo central desta proposta é assegurar o repasse de
recursos dos bancos administradores dos fundos constitucionais para os bancos
cooperativos e às confederações de cooperativas de crédito, no seu conjunto,
de 10% (dez por cento) dos recursos previstos para cada exercício ou o valor
efetivamente demandado por essas instituições, o que for menor.
Assim, a intenção da proposta é capilarizar o crédito para produtores rurais,
micro e pequenas empresas, associações e cooperativas da região CentroOeste, Norte e Nordeste, potencializando o alcance dos fundos constitucionais
de desenvolvimento por meio do cooperativismo de crédito. Quando se trata de
aplicar seus esforços no fortalecimento da economia local de suas comunidades
e nichos, o cooperativismo possui grande destaque, pois tem em um dos seus
principais alicerces o interesse pela comunidade.
Sala da Comissão, em 7 de fevereiro de 2018.

_______________________________
Deputado
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MPV 812
00011

MP Nº 812/2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812/2017
EMENDA Nº ______ 2018.
(Do Sr. Deputado IZALCI)

O parágrafo 7º do art. 3º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2011, proposto
pela Medida Provisória nº 785, de 6 de julho de 2017 passa a vigorar com o seguinte
redação:

“ Art. 3º..................................................................................................
§7º As decisões que apresentem impacto fiscal serão tomadas por
unanimidade entre os representantes no CG-Fies.

JUSTIFICAÇÃO
As discussões em torno das políticas públicas voltadas para
promoção da educação precisam ter como norte essencial as metas traçadas no
Plano Nacional de Educação, sendo importante ainda assegurar a sustentabilidade
e repercussões ficais.
O impacto fiscal não é uma preocupação exclusiva da União, mas de
toda comunidade acadêmica envolvida no FIES.
Sendo assim, assegurada uma participação plural e heterogenia no
Comitê Gestor do FIES, é importante que as decisões mais relevantes sejam
tomadas em conjunto por todos os integrantes do Comitê.

Sala da Comissão, 9 de Fevereiro de 2018.

_________________________________
Deputado Izalci
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MPV 812
00012

CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017

Autor

Partido

SENADOR ROBERTO ROCHA

PSDB

1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

3. ____Modificativa

4. _X__Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA Nº
- CMMPV
(à MPV nº 812, de 2017)

Acrescente-se à Medida Provisória nº 812, de 26 de dezembro de 2017, o seguinte artigo:
“Art. __. Os recursos de que tratam os arts. 1º, à exceção do Fundo
da Marinha Mercante (FMM), e 11 da Lei nº 13.483, de 21 de setembro de
2017, quando aplicados no financiamento de projetos de investimento para
água e esgoto, energia e logística das Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, poderão ser remunerados na forma do art. 1º- A e art.1º- B da Lei nº
10.177, de 12 de janeiro de 2001, hipótese em que as instituições
financeiras, nas respectivas operações de financiamento, gozarão da
isenção tributária a que se refere o art. 8º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro
de 1989.”

JUSTIFICAÇÃO
Apesar de inúmeras iniciativas, verifica-se ainda um relativo atraso das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste em importantes aspectos sociais e de infraestrutura. O saneamento é
uma das áreas de maior atraso relativo das regiões Norte e Nordeste. Pelos números do Instituto Trata
Brasil, o Nordeste tem a segunda pior taxa de tratamento de esgoto: apenas 32%. Já na região Norte,
apenas 16,42% do esgoto é tratado, a pior situação entre todas as regiões. Em outro dado da pesquisa,
apenas 71% das pessoas possuíam acesso à água tratada e 21% tinham coleta de esgotos na região
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Nordeste. Desta maneira, percebe-se que as regiões enfrentam um quadro mais adverso do que o
restante do país, abrindo espaço para o desenho de políticas públicas que tenham como objetivo o
enfrentamento de tais condições.
A região Centro-Oeste, apesar dos números relativamente mais promissores de
crescimento econômico, não possui todo o potencial de produtividade aproveitado, sobretudo em
virtude das condições de logística. A mais recente supersafra demonstrou, mais uma vez, a
necessidade de ampliação e melhoria da oferta de infraestrutura logística para a região.
Não obstante, no processo de recuperação econômica que se iniciou em 2017 para
a economia brasileira, essas regiões carregam relativo atraso em relação às demais. A evolução do
indicador mensal de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br) mostra que a região Nordeste, por
exemplo, é a de pior desempenho ao longo do ano passado. Além dos problemas conjunturais, sabese que essas regiões apresentam, em muitas dimensões econômicas e sociais, os piores índices
estruturais do país. Para setembro de 2017, a taxa de desemprego do Brasil era de 12,4%, enquanto
o Nordeste apresentou uma taxa de 14,8%.
Esses dados reforçam a necessidade de maior ampliação do crédito nessas
regiões, objetivando a retomada mais célere da geração de emprego e renda, evitando, assim, o
aumento das desigualdades regionais.
Diante do quadro descrito nos parágrafos anteriores, é forçoso verificar a
oportunidade de alavancar os recursos destinados para as regiões menos desenvolvidas do país.
Nesse sentido, a emenda proposta vem a ampliar as fontes de recursos para tal finalidade.
Portanto, apresenta-se aqui a proposta de reforçar a atuação do governo federal na
redução das desigualdades regionais, fazendo uso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES.
Entendemos

que

a

proposta

possui

os

seguintes

méritos:

a) os financiamentos para investimento nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste teriam encargos
financeiros

mais

alinhados

com

as

necessidades

do

tomador

final

de

recursos;

b) será permitida a retomada do crédito e do investimento, contribuindo para o crescimento econômico
nas regiões de menor renda do país;
c) as taxas de juros praticadas mostrar-se-iam simultaneamente adequadas ao padrão de renda das
regiões atendidas e alinhadas às tendências dos juros praticados no restante da economia;
d) os possíveis beneficiários dos financiamentos se favorecem pela redução da incerteza com relação
aos critérios e sua atualização futura;
e) ampliação das fontes de recursos disponíveis para as políticas de redução das desigualdades
regionais, e consequente aceleração acelera o ritmo de redução de desigualdade entre as diversas
regiões do Brasil; e
f) permite que essas regiões tenham uma redução mais acelerada do seu déficit de infraestrutura.
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Sala da Comissão,

ASSINATURA
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MPV 812
00013

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812/2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que regulamenta o art. 159,
inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, e
institui
o
Fundo
Constitucional
de
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste FNE
e
o
Fundo
Constitucional
de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a Lei
nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que
dispõe sobre as operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

EMENDA Nº ______ 2018.
( Do Sr. Deputado IZALCI)

Art. 1º A Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“(...)
Art. 1º-A. Os encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos
de operações de crédito não rural com recursos do FNO, do FNE e do
FCO serão apurados mensalmente, pro rata die, considerados os
seguintes componentes:
(...)
IV - o Fator de Programa - FP, calculado de acordo com o tipo de
operação ou a finalidade do projeto, assim definido:
(...)
h) fator um inteiro e quatro décimos, para financiamento a estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores e de educação
profissional, técnica e tecnológica não gratuitos, de que trata a Lei
nº 10.260, de 12 de julho de 2001.
(...)
§ 7º (revogar)
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(...)
Art. 6º-C. Nas operações dos Fundos Constitucionais para
financiamento estudantil, o risco de crédito assumido pelos bancos
administradores será na forma do art. 6º desta Lei.
Parágrafo único. Cabe aos bancos administradores fazer a opção pela
operação de financiamento estudantil nos termos do art. 9º-A da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 2º A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 17-A. Os bancos administradores do FNO, do FNE e do FCO farão
jus a taxa de administração sobre o patrimônio líquido dos respectivos
fundos, apropriada mensalmente, nos seguintes percentuais:
(...)
§ 1º Para efeitos do cálculo da taxa de administração a que se refere
o caput, serão deduzidos do patrimônio líquido, apurado para o mês de
referência:
(...)
IV – (Revogar)

JUSTIFICAÇÃO
As propostas da Emenda têm por objetivo incluir as operações do FIES
com recursos dos Fundos Constitucionais na sistemática da taxa de juros que se
aplica às demais operações não-rurais dos Fundos Constitucionais. Além disso, têm o
condão de eliminar a discricionariedade na definição das taxas de juros do FIES com
recursos dos Fundos Constitucionais, referenciando estas à TLP de forma compatível
às necessidades de cada região. Objetivando, assim, garantir que as taxas não
estejam dissociadas das tendências dos juros praticados no restante da economia e
imprimindo segurança jurídica para os estudantes beneficiários dos Fundos.
Além disso, a revogação do § 7º do Art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 2001,
tem por fim eliminar a discricionariedade na definição das taxas de juros do FIES com
recursos dos Fundos Constitucionais, referenciando estas à TLP de forma compatível
às necessidades de cada região, possibilitando, assim, a garantia de que as taxas não
estejam dissociadas das tendências dos juros praticados no restante da economia e
imprimindo segurança jurídica para os estudantes beneficiários dos Fundos.
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Por outro lado, a inclusão do Art. 6º-C, na Lei nº 10.177, de 2001, com a
revogação do inciso IV do § 1º do Art. 17-A da Lei nº 7.827, de 1989 por intermédio da
MP 812/2017, pretendem, equiparar as operações de financiamento estudantil dos
Fundos Constitucionais com as demais financiadas.

Sala da Comissão, 09 de fevereiro de 2018.
_________________________________
Deputado IZALCI LUCAS
PSDB/DF

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

571

MPV 812
00014

MP Nº 812/2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812/2017
EMENDA Nº ______ 2017.
(Do Sr. Deputado MOSES RODRIGUES)

Art. 1º A Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“(...)
Art. 1º-A. Os encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos de
operações de crédito não rural com recursos do FNO, do FNE e do FCO
serão apurados mensalmente, pro rata die, considerados os seguintes
componentes:
(...)
IV - o Fator de Programa - FP, calculado de acordo com o tipo de operação
ou a finalidade do projeto, assim definido:
(...)
h) fator um inteiro e quatro décimos, para financiamento a estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores e de educação
profissional, técnica e tecnológica não gratuitos, de que trata a Lei
nº 10.260, de 12 de julho de 2001.
(...)
§ 7º (revogar)
(...)
Art. 6º-C. Nas operações dos Fundos Constitucionais para financiamento
estudantil, o risco de crédito assumido pelos bancos administradores será
na forma do art. 6º desta Lei.
Parágrafo único. Cabe aos bancos administradores fazer a opção pela
operação de financiamento estudantil nos termos do art. 9º-A da Lei nº
.7.827, de 27 de setembro de 1989
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Art. 2º A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 17-A. Os bancos administradores do FNO, do FNE e do FCO farão
jus a taxa de administração sobre o patrimônio líquido dos respectivos
fundos, apropriada mensalmente, nos seguintes percentuais:
(...)
§ 1º Para efeitos do cálculo da taxa de administração a que se refere
o caput, serão deduzidos do patrimônio líquido, apurado para o mês de
referência:
(...)
IV – (Revogar)

JUSTIFICAÇÃO
As propostas da Emenda têm por objetivo Incluir as operações do FIES
com recursos dos Fundos Constitucionais na sistemática da taxa de juros que se aplica
às demais operações não-rurais dos Fundos Constitucionais. Além disso, têm o condão
de eliminar a discricionariedade na definição das taxas de juros do FIES com recursos
dos Fundos Constitucionais, referenciando estas à TLP de forma compatível às
necessidades de cada região. Objetivando, assim, garantir que as taxas não estejam
dissociadas das tendências dos juros praticados no restante da economia e imprimindo
segurança jurídica para os estudantes beneficiários dos Fundos.
Além disso, a revogação do § 7º do Art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 2001,
tem por fim eliminar a discricionariedade na definição das taxas de juros do FIES com
recursos dos Fundos Constitucionais, referenciando estas à TLP de forma compatível às
necessidades de cada região, possibilitando, assim, a garantia de que as taxas não
estejam dissociadas das tendências dos juros praticados no restante da economia e
imprimindo segurança jurídica para os estudantes beneficiários dos Fundos.
Por outro lado, a inclusão do Art. 6º-C, na Lei nº 10.177, de 2001, com a
revogação do inciso IV do § 1º do Art. 17-A da Lei nº 7.827, de 1989 por intermédio da
MP 812/2017, pretendem, equiparar as operações de financiamento estudantil dos
Fundos Constitucionais com as demais financiadas.

Sala da Comissão, 09 de fevereiro de 2018.
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_________________________________
Deputado Moses Rodrigues
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

MP n° 812/2017
Nº do Prontuário

Autor

Paulo Pimenta PT/RS
1. ___ Supressiva
Página

2.__Substitutiva
Artigos

3. ___
Modificativa

4. _X_Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se na MP n° 812/2017, onde couber, o seguinte artigo.
Art. X O art.2° da Lei de n.º 13.483, de 21 de setembro de 2017, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo 8°.
“Art. 2° ...........................
..........................................
§ 8° A taxa de juros prefixada a que se refere o caput deste artigo está limitada à taxa Libor
(London Interbank Offered Rate) para o prazo de 6 (seis) meses e para depósitos em dólares
dos Estados Unidos da América vigente no último dia útil do mês precedente, acrescida de
1 (um) ponto percentual.
..........................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Um dos maiores inconvenientes da substituição da TJLP pela TLP, instituída pela lei n° 13.483/2017,
como taxa referencial para novos financiamentos de longo prazo, inclusive, como proposto pela MP
812/2017, para aqueles não-rurais operados pelos fundos constitucionais, é a possibilidade de que em
momentos de instabilidade financeira e, em particular, instabilidade cambial, a taxa real de juros que
compõe a TLP possa aumentar forte e repentinamente, mesmo que a economia se encontre estagnada
ou em recessão, elevando assim o custo dos financiamentos justamente quando mais a economia requer
estímulos. De modo a manter a relação entre a taxa referencial citada e a taxa básica real de juros
praticada na economia, mas, evitando o risco de disparada das taxas que inviabilizaria o investimento
produtivo,
limita
propõe-se aqui a inclusão de dispositivo que
a taxa de juros prefixada que compõe,
juntamente à variação do IPCA, a TLP, a uma taxa básica de referência amplamente usada em
financiamentos internacionais, acrescida de um ponto percentual para considerar a especificidade do
Brasil. Com esse dispositivo, mesmo em situações de stress financeiro que levem a uma repentina
elevação da taxa básica de juros, a TLP, mantendo-se alinhada com a taxa usada pelos concorrentes das
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empresas brasileiras, se manteria como instrumento relevante de indução da economia.

PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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Paulo Pimenta PT/RS
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Artigos
1°
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4. ___Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art.1° da MP n° 812/2017 a seguinte redação:
Art. 1º ............................
“Art. 1º-A. ........................
..........................................
II – a parcela prefixada da Taxa de Longo Prazo – TLP, apurada nos termos do art. 3º da Lei
nº 13.483, de 21 de setembro de 2017, limitada à taxa Libor (London Interbank Offered
Rate) para o prazo de 6 (seis) meses e para depósitos em dólares dos Estados Unidos da
América vigente no último dia útil do mês precedente, acrescida de 1 (um) ponto
percentual.
..........................................
V – bônus de adimplência – BA, com fator de:
..........................................
§ 4º Os FP, nos termos do inciso IV do caput, e o limite a que se refere o § 3º estarão vigentes
até 31 de dezembro de 2019, a partir de quando passarão a ser revisados, a cada quatro anos,
pelo Conselho Monetário Nacional, por proposição do Ministério da Integração Nacional, e as
alterações estarão limitadas a vinte por cento dos valores vigentes.
..........................................
§ 6º Respeitado o disposto neste artigo, os encargos financeiros de que trata o caput serão
apurados mensalmente pelo Conselho Monetário Nacional e as taxas resultantes serão
divulgadas pelo Banco Central do Brasil até o último dia útil do mês imediatamente anterior
ao da vigência.
..........................................” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda propõe alterar o inciso II e três parágrafos do art.1º-A da lei nº 10.177/2001
introduzido pelo art.1° da MP.
Em primeiro lugar, considerando que em momentos de instabilidade financeira e, em particular,
instabilidade cambial, a taxa real de juros aferida pela TLP pode aumentar muito, mesmo com a
economia estagnada ou em recessão, elevando o custo dos financiamentos dos fundos constitucionais,
fazendo com que justamente quando mais a economia requer estímulos, mais altas são as taxas
praticadas pelos fundos e menos capazes são eles de ajudar, propõe-se alterar o inciso II do referido
artigo de modo a limitar o valor da TLP, para efeito de cálculo dos encargos, a uma taxa de juros
usada internacionalmente mais um adicional que considere a especificidade do Brasil.
Em segundo, propõe-se esclarecer que “BA” na fórmula inscrita no § 1º do art.1º-A da lei nº
10.177/2001 introduzido pelo art.1° da MP, que disciplina o cálculo dos encargos incidentes sobre
financiamentos não-rurais com recursos dos fundos constitucionais, significa “bônus de assinatura”.
Para isso, propõe-se alterar o inciso V do referido artigo associando explicitamente a descrição ao
termo.
Em terceiro, ao fixar a política de crédito operacionalizada por esses fundos para um período de quatro
anos, a MP o faz, ao iniciar com 2018-2021, para períodos incompatíveis com a duração dos mandatos
presidenciais. Com isso, o CMN indicado por cada presidente eleito pode definir essa política para
apenas um dos quatro anos do respectivo mandato, e para três anos do mandato do presidente seguinte,
o que não é indicado. De modo a que os períodos nos quais a política de crédito dos fundos é revisada
sejam defasados em apenas um ano em relação aos mandatos presidenciais, propõe-se alterar o § 4º,
definindo que o primeiro desses períodos seja mais curto e se encerre ao final do primeiro ano
do mandato do próximo presidente (2019), em lugar do terceiro (2021).
Finalmente, propõe-se alterar a redação do § 6º de modo a esclarecer que a apuração dos encargos

financeiros será feita mensalmente pelo CMN.

PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art.1° da MP n° 812/2017 a seguinte redação:
Art. 1º ............................
“Art. 1º-A. ........................
..............................
V – bônus de adimplência – BA, com fator de:
..............................
§ 6º Respeitado o disposto neste artigo, os encargos financeiros de que trata o caput serão
apurados mensalmente pelo Conselho Monetário Nacional e as taxas resultantes serão
divulgadas pelo Banco Central do Brasil até o último dia útil do mês imediatamente anterior
ao da vigência.
..............................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Propõe-se esclarecer que “BA” na fórmula inscrita no § 1º do art.1º-A da lei nº 10.177/2001
introduzido pelo art.1° da MP, que disciplina o cálculo dos encargos incidentes sobre financiamentos
não-rurais com recursos dos fundos constitucionais, significa “bônus de assinatura”. Para isso,
propõe-se alterar o inciso V do referido artigo associando explicitamente a descrição ao termo.
Ainda, propõe-se alterar a redação do § 6º do referido artigo de modo a esclarecer que a apuração
dos encargos financeiros será feita mensalmente pelo CMN.
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PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Revogue-se o inciso I do art.5° da MP n° 812/2017
JUSTIFICAÇÃO
A revogação do limite de 20% dos recursos do fundo para o financiamento de investimentos em
projetos para a produção de bens manufaturados e semimanufaturados destinados exclusivamente à
exportação, introduzido pelo art. 8º da lei nº 9.126/1995, possibilita a concentração excessiva das
operações do fundo neste tipo específico de empreendimento, reduzindo os recursos disponíveis para
aplicações com efeitos eventualmente superiores sobre o desenvolvimento regional. Sugere-se assim
emenda ao art.5° da MP suprimindo a revogação.

PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao
art.1°

da MP n° 812/2017 a seguinte redação:

Art. 1º ............................
“Art. 1º-A. ........................
§ 1º ....................
§ 2º ...................
§ 3º ....................
§ 4º Os FP, nos termos do inciso IV do caput, e o limite a que se refere o § 3º estarão vigentes
até 31 de dezembro de
2019
, a partir de quando passarão a ser revisados, a cada quatro anos,
pelo Conselho Monetário Nacional, por proposição do Ministério da Integração Nacional, e as
alterações estarão limitadas a vinte por cento dos valores vigentes.
§ 5º ....................
§ 6º ....................
§ 7º .....................
§ 8º ....................” (NR)
“Art. 1º-B .....................” (NR)
“Art. 1º-C .....................” (NR)
“Art. 1º-D ....................
Parágrafo único .....................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Ao fixar a política de crédito operacionalizada pelos fundos constitucionais para um período de quatro
anos, a MP o faz, ao iniciar com 2018-2021, para períodos incompatíveis com a duração dos mandatos
presidenciais. Com isso, o CMN indicado por cada presidente eleito pode definir essa política para
apenas um dos quatro anos do respectivo mandato, e para três anos do mandato do presidente seguinte,
o que não é indicado. De modo a que os períodos nos quais a política de crédito dos fundos é revisada
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propõe-se
sejam
defasados
alterar
emo apenas
§ 4º um ano em relação aos mandatos presidenciais,
do
definindo
art.1º-A que
da leio primeiro
nº 10.177/2001
dessesintroduzido pelo art.1° da MP,
períodos seja mais curto e se encerre ao final do primeiro ano do mandato do próximo
presidente (2019), em lugar do terceiro (2021).

PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao
art.1°

da MP n° 812/2017 a seguinte redação:

Art. 1º ............................
“Art. 1º-A. ........................
..........................................
II - a parcela prefixada da Taxa de Longo Prazo - TLP, apurada nos termos do art. 3º da Lei nº
,13.483,
limitada
de à21taxa
de setembro
Libor (London
de 2017Interbank Offered
Rate) para o prazo de 6 (seis) meses e para depósitos em dólares dos Estados Unidos da
América vigente no último dia útil do mês precedente, acrescida de 1 (um) ponto
percentual.
..........................................
§ 1º ....................
§ 2º ...................
§ 3º ....................
§ 4º ....................
§ 5º ....................
§ 6º ....................
§ 7º .....................
§ 8º ....................” (NR)
“Art. 1º-B .....................” (NR)
“Art. 1º-C .....................” (NR)
“Art. 1º-D ....................
Parágrafo único .....................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Em momentos de instabilidade financeira e, em particular, instabilidade cambial, a taxa real de juros
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aferida pela TLP pode aumentar muito, mesmo com a economia estagnada ou em recessão, elevando o
custo dos financiamentos dos fundos constitucionais e fazendo com que justamente quando mais a
economia requer estímulos, mais altas são as taxas por eles praticadas e menos capazes são eles de
ajudar. Poralterar
propõe-se
isso, o inciso II
do art.1º-A da lei nº 10.177/2001 introduzido pelo
art.1°
de
limitar
modo
daoMP
avalor da TLP
, para efeito de cálculo dos encargos, a uma taxa de
juros usada internacionalmente mais um adicional que considere a especificidade do Brasil.

PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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MPV 812
00021

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER À MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 812, DE 26 DE DEZEMRO DE 2017
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro
de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea "c", da Constituição Federal, e institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e a Lei nº 10.177, de 12 de
janeiro de 2001, que dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste.

EMENDA ADITIVA Nº

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo ao Projeto de Lei
de Conversão da Medida Provisória nº 812, de 2017:
Art. XX. A Lei nº 7.827, de 29 de setembro de 1989, passa
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º .......................................................................................
I - ...............................................................................................
....................................................................................................
III - tratamento preferencial às atividades produtivas de
pequenos e miniprodutores rurais e pequenas e microempresas,
às de uso intensivo de matérias-primas e mão-de-obra locais, às
atividades produtivas ligadas à economia criativa tais como
cultura, consumo, mídias e tecnologia, às que produzam
alimentos básicos para consumo da população, bem como aos
projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados
produtores, suas associações e cooperativas;
....................................................................................................
“Art. 4º .........................................................................................
.....................................................................................................
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§ 4º Os financiamentos com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e CentroOeste para beneficiários que explorem atividades produtivas
ligadas à economia criativa, se:
I – estiverem organizados como microempreendedores
individuais,
associações,
cooperativas,
sociedades
empresariais, fundações de direito privado e empresas
individuais de responsabilidade limitada;
II – comprovarem junto à instituição financeira capacidade
técnica e financeira para aplicarem os recursos e viabilizarem o
pagamento dos encargos com o financiamento; e
III – apresentarem junto com a solicitação do financiamento
projeto executivo com cronograma físico financeiro para a sua
execução.
§ 5º Podem ainda ser enquadrados como beneficiários dos
recursos dos Fundos Constitucionais a que se refere esta Lei as
pessoas físicas que exercem algum tipo de atividade relacionada
à economia criativa ou profissão intelectual, de natureza
científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de
auxiliares ou colaboradores, desde que comprovem junto às
3instituições financeiras gestoras dos Fundos condições
técnicas e financeiras para se candidatarem aos financiamentos,
nos termos dos incisos II e III do § 4º deste artigo.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem como objetivo permitir que as atividades
produtivas ligadas à economia criativa tenham tratamento preferencial na
aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Desenvolvimento das
Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, como sói ocorrer com as atividades
produtivas de pequenos e miniprodutores rurais e pequenas e microempresas.
Tal inclusão tem tido boa acolhida entre nossos Pares na
Câmara dos Deputados, em especial entre os representantes das regiões
beneficiadas com os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o
do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO.
Todos reconhecem a necessidade de se atualizar a Lei nº 7.827,
de 1989, para acompanhar as mudanças que o mundo vem assistindo com
repercussões, inclusive, na matriz econômica de cada país. Não se pode, pois,
ignorar a importância crescente da prestação de serviços que não se resume às
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grandes empresas, mas se estende para os segmentos produtivos de micro e
pequeno porte, configurando uma realidade impensada antes do advento da
internet e da sua revolução tecnológica. Os serviços digitais prosperam em áreas
como turismo, artesanato, moda, arquitetura, entre tantos outros.
Esses setores refletem a evolução de uma sociedade que não
busca mais somente a satisfação das suas necessidades básicas, mas também
almeja a elevação do padrão cultural e do bem-estar da população. Com a
pujança desses mercados, aumenta também a sua importância na geração de
emprego e renda, o que mais que justifica a atualização da lei que se pretende
alterar para permitir o financiamento dessas atividades produtivas.
Mas nossa emenda tem o cuidado de zelar pela boa aplicação
dos recursos públicos, ao estabelecer exigências para a liberação dos
financiamentos em relação aos beneficiários que exploram atividades produtivas
ligadas à economia criativa. Para se candidatarem aos financiamentos, os
mutuários a que se refere a emenda são obrigados a:
(i) se organizarem como microempreendedores individuais,
associações, cooperativas, sociedades empresariais, fundações de direito
privado e empresas individuais de responsabilidade limitada;
(ii) comprovarem junto à instituição financeira oficial gestora de
cada Fundo capacidade técnica e financeira para aplicarem os recursos e
viabilizarem o pagamento dos encargos com o financiamento; e,
(iii) apresentarem junto com a solicitação do financiamento
projeto executivo com cronograma físico financeiro para a sua execução.
São estas as razões que temos certeza deverão sensibilizar o
ilustre relator da presente matéria, como de resto os demais membros deste
seleto e representativo colegiado, para o acolhimento da emenda que ora
estamos submetendo ao seu exame.
Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado GIUSEPPE VECCI
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00022

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER
PROVISÓRIA Nº 812, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017

À

MEDIDA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017

Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro
de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea "c", da Constituição Federal, e institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e a Lei nº 10.177, de 12 de
janeiro de 2001, que dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Altere-se o art. 1º da Medida Provisória nº 812, de 2017, para
dar as seguintes redações aos arts. 1º-A e 1º-D por ele acrescidos à Lei nº
10.177, de 12 de janeiro de 2001:
“Art. 1º-A. Os encargos financeiros incidentes sobre os
financiamentos de operações de crédito não rural com recursos do
FNO, do FNE e do FCO serão apurados semestralmente, pro rata
die, considerados os seguintes componentes:
I - ..................................................................................;
II - ..................................................................................;
III – o Coeficiente de Desenvolvimento da Unidade da
Federação (CDUF), definido pela razão entre o rendimento domiciliar
per capita da Unidade da Federação e o rendimento domiciliar per
capita do País, limitado ao máximo de um inteiro;
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IV - o Fator de Programa (FP), calculado de acordo com o
tipo de operação ou a finalidade do projeto, assim definido:
a)

Fator

0,8

(oito

décimos)
, para

operação

de

investimento para empreendedores com receita bruta anual de até R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil);
b) Fator 0,9 (nove décimos), para operação de
investimento para empreendedores com receita bruta anual acima de
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil) até R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais);
c) Fator 1,0 (um inteiro), para operação de investimento
para empreendedores com receita bruta anual acima de R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais)
d) Fator 1,5 (um inteiro e cinco décimos), para operação
de capital de giro para empreendedores com receita bruta anual de
até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais);
e) Fator 1,8 (um inteiro e oito décimos), para operação de
capital de giro para empreendedores com receita bruta anual acima
de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais);
f) Fator 0,8 (oito décimos), para financiamento de projeto
de investimento em infraestrutura para água e esgoto e em logística;
g) Fator 0,5 (cinco décimos), para financiamento de projeto
de investimento em inovação de até R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais); e
h) Fator 0,9 (nove décimos), para financiamento de projeto
de investimento em inovação acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais);
V - bônus de adimplência (BA), com:
a) Fator 0,85 (oitenta e cinco centésimos), desde que a
parcela da dívida seja paga até a data do respectivo vencimento; e
b) Fator 1,0 (um inteiro), nos demais casos.
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§ 1º Para fins do cálculo dos encargos financeiros de que
trata o caput, será aplicada a seguinte fórmula:
Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC) =
(FAM) x [1 + (BA x CDUF x FP x Juros Prefixados da
TLP)]^(DU/252) - 1.
§ 2º ...................................................................................
§ 3º O volume máximo de recursos do FNO, do FNE e do
FCO alocados para o conjunto das linhas de crédito de inovação, de
que trata a alínea “g” do inciso IV do caput, será de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) por ano, alocados entre os
fundos conforme a proporção utilizada para a distribuição dos
recursos a que se refere o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989, adicionado, a cada ano e para cada
fundo, do seu orçamento não contratado dos exercícios anteriores.
§ 4º .................................................................................
§ 5º .................................................................................
§ 6º .................................................................................
§ 7º .................................................................................
§ 8º ...........................................................................” (NR)
“Art. 1º-D. O CDUF referente às unidades da federação das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a que se referem os art. 1º e
art. 1º-A, será calculado pelo IBGE, com base nos indicadores de
renda domiciliar per capita e da população residente apuradas pela
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD Contínua.
Parágrafo único. Ato do Presidente da República
regulamentará a sistemática do cálculo e da atualização do CDUF.”
(NR)”

JUSTIFICAÇÃO
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Estamos submetendo à avaliação do nobre relator e dos ilustres
membros da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº
812, de 26 de dezembro de 2017, a presente emenda com o objetivo de alterar
parcialmente a redação dos arts. 1º-A e 1º-D acrescidos pelo art. 1º da MP à Lei
nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001.
Adoprimeira
citado art.
alteração
1º-A pretende
no caput
substituir o período de apuração dos encargos financeiros referentes aos
financiamentos com recursos dos Fundos Constitucionais de mensal para
semestral, visando ao melhor planejamento pela classe empresarial, pois o
próprio processo de acesso a linha de crédito junto às instituições financeiras,
gira-se em torno de 90 dias para aprovação do crédito.
Estamos sugerindo uma alteração no inciso III do mesmo art. 1ºA para que não se tenha como referência a renda domiciliar per capita da região
e
renda
de
sim
cada
adomiciliar
unidade da federação
per capita
em relação à
renda
do País.
domiciliar
Deve-se
per
levar
capita
em consideração a realidade
econômica e social de cada unidade da federação em cada uma das regiões.
Esta mudança faz sentido especialmente no caso do cálculo do Coeficiente de
Desenvolvimento Regional da Região Centro-Oeste, devido à distorção
provocada
de Brasília,
pelo
bem
rendimento
acima do domiciliar per capita
rendimento
dos demaisdomiciliar
Estados per
da Região,
capita entre outros
fatores, pela concentração de funcionários públicos de alta renda. Assim, tal
situação acaba provocando distorção no índice CDR, prejudicando o
enquadramento no referido índice dos Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, onerando, por consequência, o custo final do FCO para as
empresas dos referidos Estados do Centro-Oeste.
As mudanças sugeridas no inciso III do mesmo art. 1º-A têm
como objetivo: a) oferecer tratamento mais vantajoso para as pequenas e médias
empresas em todas as regiões contempladas com recursos dos Fundos
Constitucionais; b) aumentar o incentivo para as grandes empresas investirem
nos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com a adoção de
encargos financeiros com recursos dos Fundos Constitucionais mais atrativos
que os encargos financeiros cobrados pelo BNDES nas demais regiões.
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As demais alterações sugeridas têm como objetivo apenas
ajustar o texto dos demais dispositivos alterados às mudanças destacadas
acima.
Diante do exposto, estamos certos de que contaremos com o
apoio de todos à nossa proposição, que, a nosso juízo, aperfeiçoa a redação da
Medida Provisória, ao reforçar um de seus principais objetivos: oferecer
tratamento diferenciado para as diversas regiões do País com vistas a reduzir as
disparidades de renda entre elas.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado GIUSEPPE VECCI
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MPV 812
00023

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que regulamenta o
art. 159, inciso I, alínea “c”, da
Constituição Federal, e institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE e o
Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO, e a Lei nº
10.177, de 12 de janeiro de 2001, que
dispõe

sobre

as

operações

com

recursos dos Fundos Constitucionais
de

Financiamento

do

Norte,

do

Nordeste e do CentroOeste.

EMENDA Nº
Art 1ºA .............................................................................................

§ 9º Os encargos financeiros previstos neste artigo se aplicam aos
recursos do Fundo de Participação PIS PASEP e do Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT, quando destinados pelas instituições financeiras oficiais
federais para programas de financiamento ao setor produtivo nas regiões
Norte, Nordeste e Centro Oeste e contratadas a partir de 1º de janeiro de 2018.

§ 10º Fica a União autorizada, quando da repactuação das condições
contratuais dos financiamentos concedidos pelo Tesouro Nacional ao BNDES
estabelecida no artigo 11º da Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017, a
utilizar a remuneração prevista neste artigo quando os recursos estejam
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aplicados em programas de financiamento ao setor produtivo nas regiões
Norte, Nordeste e Centro Oeste, desde que operações tenham sido
contratadas a partir de 1º de janeiro de 2018.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda permite que os encargos financeiros incidentes
sobre os financiamentos de operações de crédito não rural com realizados
recursos do FNO, do FNE e do FCO, que de acordo com a Medida Provisória,
passarão a ser apurados mensalmente, pro rata die, também deverão ser
aplicados aos recursos do Fundo de Participação PIS PASEP e do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT, quando destinados pelas instituições
financeiras oficiais federais para programas de financiamento ao setor
produtivo nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste e contratadas a partir de
1º de janeiro de 2018.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares para aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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MPV 812
00024

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 812, de 2017)

Adicione-se as alínea “h” e “i” ao inciso IV do art. 1°-A da Lei n. 10.177, de 2001, com
a redação dada pelo art. 1° da Medida Provisória 812/2017:
“Art. 1º-A. ............................................................................
...............................................................................................
IV - o Fator de Programa - FP, calculado de acordo com o tipo de operação ou a
finalidade do projeto, assim definido:
h) fator 7 décimos, para operação de investimento para empreendedores com receita
bruta anual de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);
i) fator um inteiro e dois décimos, para operação de capital de giro para empreendedores
com receita bruta anual de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

JUSTIFICAÇÃO

A medida provisória (MP 812/17) muda a forma de cálculo das taxas de
juros para os empréstimos não rurais dos fundos constitucionais do Centro-Oeste
(FCO), do Nordeste
(FNE) e do Norte (FNO). Na nova metodologia, os encargos são compostos
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e por taxa de
juros real prefixada, mensalmente, de acordo com o equivalente ao rendimento real das
Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) no prazo de cinco anos. Essa taxa de
juros real é modificada por multiplicadores, que levam em consideração as diferenças
regionais (através do Coeficiente de Desenvolvimento Regional – CDR), a ponderação
por tipo de operação e o benefício de adimplência.
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A ponderação por tipo de atividade é realizada por meio do Fator de
Programa – FP.
No entanto, na definição dos diferentes tipos de FP, a diretriz de formulação
dos programas de financiamento dos Fundos, prevista no inciso III do art. 3° da Lei n.
7.827, de 1989, qual seja, de privilegiar as micro e pequenas empresas e as de uso
intensivo de matérias-primas e mão-de-obra locais, não foi contemplada.
Tampouco, foi respeitado o princípio da ordem econômica, previsto no art.
170, IX, da Constituição Federal, de conferir tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração
no País. A diferenciação dada às empresas com receita bruta anual de até R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais) não atende tal princípio, uma vez que esse
valor extrapola e muito o limite de faturamento anual aplicável às micro e pequenas
empresas, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 2006, que é de R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais).
Dessa forma, a presente emenda visa a adequar a MP aos comandos legais e
constitucionais citados, colaborando para a expansão do pequeno negócio no país.

Sala da Comissão,

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCDOB-AM
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MPV 812
00025

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 812, de 2017)

Dê-se ao art. 2º da Medida Provisória nº 812, de 26 de
dezembro de 2017, a seguinte redação:
Art. 2º A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 9º-A. ..............................................................
.......................................................................................
§ 4º ........................................................................
I - serão observados os encargos estabelecidos na Lei nº 10.177, de 2001; e
.............................................................................” (NR)
“Art. 17-A. Os bancos administradores do FNO, do FNE e do FCO farão jus a taxa
de administração sobre o patrimônio líquido dos respectivos fundos, apropriada
mensalmente, nos seguintes percentuais:
I - três inteiros por cento ao ano, no exercício de 2018;
II - dois inteiros e oito décimos por cento ao ano, no exercício de 2019;
III - dois inteiros e seis décimos por cento ao ano, no exercício de 2020;
IV - dois inteiros e quatro décimos por cento ao ano, no exercício de 2021;
V – dois inteiros e dois décimos por cento ao ano, no exercício de 2022;
VI- dois inteiros por cento ao ano de 1º de janeiro de 2023.
§ 1º Para efeitos do cálculo da taxa de administração a que se refere o caput, serão
deduzidos do patrimônio líquido, apurado para o mês de referência:
I - os saldos dos recursos do FNO, do FNE e do FCO de que trata o art. 4º da Lei
nº 9.126, de 10 de novembro de 1995;
II - os valores repassados ao banco administrador nos termos do § 11 do art. 9º-A;
III - os saldos das operações contratadas na forma do art. 6º-A da Lei nº 10.177, de
2001, conforme regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional;
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IV - os saldos das operações contratadas na forma do art. 15-D da Lei nº 10.260, de
2001, com recursos do FNO, do FNE ou do FCO.
§ 2º Os bancos administradores farão jus ao percentual de trinta e cinco centésimos
por cento ao ano sobre os saldos dos recursos do FNO, do FNE e do FCO de que trata
o art. 4º da Lei nº 9.126, de 1995.
§ 3º O montante a ser recebido pelos bancos administradores em razão da taxa de
administração de que trata este artigo, deduzidos os valores referentes ao § 2º, poderá ser
acrescido em até vinte por cento, com base no fator de adimplência referente aos
empréstimos com risco operacional assumido integralmente pelo fundo ou compartilhado
entre os bancos administradores e o fundo, calculado de acordo com a metodologia de
apuração do provisionamento para risco de crédito aplicável ao crédito bancário.
§ 4º A taxa de administração de que trata o caput e o percentual de que trata o §
2º ficam limitados, em cada exercício, a vinte por cento do valor das transferências de
que trata a alínea “c” do inciso I do caput do art. 159 da Constituição, realizadas pela
União a cada um dos bancos administradores.
§ 5º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Integração Nacional
regulamentará o fator de adimplência de que trata o § 3º, que será divulgado pelo
Ministério da Fazenda.
§ 6º Ato do Presidente da República regulamentará a sistemática do cálculo e da
apropriação da taxa de administração a que fazem jus os bancos administradores do FNO,
do FNE e do FCO.” (NR)

Justificação
A remuneração dos Bancos Operadores dos Fundos Constitucionais é
dividida em duas fontes de receita, conforme determina a Lei nº 10.177/2001: 1) receita
del credere e 2) receita da taxa de administração.
do
A primeira delas se destina a cobrir o risco de crédito assumido pelos Bancos
ao aplicarem os recursos dos Fundos Constitucionais no financiamento de atividades
produtivas e está limitado a 3% do saldo ativos em operações de risco compartilhado e
6% no montante das operações de risco integral dos Bancos Operadores.
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Por esse motivo, fica claro que a remuneração a que fazem jus os Bancos
Operadores se destina à cobertura das perdas financeiras decorrente do risco de crédito
das operações.
Nesse contexto, é importante analisarmos o comportamento da inadimplência
nas Regiões atendidas pelos Fundos com a média nacional. Especificamente na área de
atuação do FNE e FNO onde as taxas de inadimplência são sempre superiores a média do
País.
Por esse motivo, entendemos relevante que haja estímulo aos Bancos que
operarem como inadimplência dentro de um padrão adequado do mercado na forma
descrita no §4º, do art. 2º da Medida Provisória.
A redução da taxa de administração aos patamares de 1,5% ao ano impactará
de forma significativa os resultados dos Bancos operadores, sobretudo, o Banco do
Nordeste e o Banco da Amazônia, visto que são Bancos regionais que atuam basicamente
com o foco no repasse do Fundo. A redução da remuneração obrigará estes Bancos a cada
dia mais voltarem-se a atuação comercial retirando o foco de fomento tão necessário para
o desenvolvimento e a aplicação dos Fundos nestas regiões.
A receita de taxa de administração é relevante e já possui o esbarro legal
estabelecida pelo parágrafo único do art. 13 da Medida Provisória 2.199-14/2001, fazendo
com que esta receita seja bem menor que os 3% anteriormente vigente, mas esteja com o
patamar em torno de 2,1% a 2,4% entre os Bancos do Nordeste e da Amazônia. Portanto,
uma redução para até 2% não teria impacto relevante aos Bancos e disciplinariam um
limite menor que os atuais 3%, assim, não comprometeria a missão destes Bancos que
poderiam voltar-se a sua atuação ao desenvolvimento regional com base nos Fundos
Constitucionais.
Também cabe destacar que os Bancos Operadores fazem a gestão da carteira
de operações compensadas, que não geram retorno direto para as instituições, exceto as
de risco compartilhado em caso de liquidação, mas que estão inseridas na cadeia de custos
com a administração do crédito. Portanto, ensejam vistorias periódicas, custas judiciais,
reavaliações de garantias, cobrança administrativa, inclusão em dívida ativa, inclusão
restritivos e estudo de capacidade de pagamento em pleitos de renegociação, além de
estarem sujeitas às medidas governamentais de renegociação, o que também pode gerar
novas despesas com provisão.
Dessa forma, entendendo que a redução da taxa de administração poderá ser
dar nos seguintes percentuais:
•

3% ao ano de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2018;

•

2,8% ao ano no exercício de 2019;
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•

2,6% ao ano no exercício de 2020;

•

2,4% ao ano no exercício de 2021;

•

2,2% ao ano no exercício de 2022;

•

2% ao ano a partir de 1º de janeiro de 2023

Sala da Comissão,

22 Fevereiro 2018

de fevereiro de 2018

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCDOB-AM
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MPV 812
00026

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 812, de 2017)

Dê-se aos art. 1º da Medida Provisória nº 812, de 26 de
dezembro de 2017, a seguinte redação:

Art. 1º A Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º Os encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos de operações
de crédito rural com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO,
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e do Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste - FCO serão definidos pelo Conselho Monetário
Nacional, por meio de proposta do Ministério da Integração Nacional, observadas as
orientações da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e de acordo com os
respectivos planos regionais de desenvolvimento.
............................................................................” (NR)
“Art. 1º-A. Os encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos de
operações de crédito não rural com recursos do FNO, do FNE e do FCO serão pré-fixados
definidos pelo Conselho Monetário Nacional, observadas as bases da metodologia
conforme fórmula abaixo:
Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC)={(FAM) x [1+(CDR x FP x Juros
Prefixados da TLP)]DU/252]-1}
Onde:
I - o Fator de Atualização Monetária - FAM, composto pela média da variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA dos últimos 12 (doze) meses,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou por outro índice
que vier a substituí-lo, e a meta de inflação do Governo para os próximos 12 meses,
considerando para este caso o IPCA ou por outro índice que vier a substitui-lo;
II - a parcela prefixada da Taxa de Longo Prazo - TLP, apurada nos termos do art.
3º da Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017;
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III - o CDR, definido pela razão entre o rendimento domiciliar per capita da região
de abrangência do respectivo fundo e o rendimento domiciliar per capita do País, limitado
ao máximo de um inteiro;
IV - o Fator de Programa - FP, calculado de acordo com o tipo de operação ou a
finalidade do projeto, assim definido:
a) fator um, para operação de investimento para empreendedores com receita bruta
anual de até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões);
b) fator um inteiro e três décimos, para operação de investimento para
empreendedores com receita bruta anual acima de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de
reais);
c) fator um inteiro e cinco décimos, para operação de capital de giro para
empreendedores com receita bruta anual de até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de
reais);
d) fator um inteiro e oito décimos, para operação de capital de giro para
empreendedores com receita bruta anual acima de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de
reais);
e) fator oito décimos, para financiamento de projeto de investimento em
infraestrutura para água e esgoto e em logística;
f) fator cinco décimos, para financiamento de projeto de investimento em inovação
de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e
g) fator nove décimos, para financiamento de projeto de investimento em inovação
acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e
h) fator sete décimos, para financiamento de projeto de investimento em
reflorestamento, sistemas agroflorestais, manejo florestal sustentável e produção
orgânica.
§ 1o Sobre os encargos de que tratam o caput deste artigo, serão concedidos bônus
de adimplência de vinte e cinco por cento para mutuários que desenvolvem suas
atividades na região do semi-árido nordestino e de quinze por cento para mutuários das
demais regiões, desde que a parcela da dívida seja paga até a data do respectivo
vencimento.
§ 2º A TFC será proporcional ao número de dias úteis - DU transcorridos no mês
em que incidirem os encargos financeiros sobre os financiamentos não rurais com
recursos do FNO, do FNE e do FCO.
§ 3º O volume máximo de recursos do FNO, do FNE e do FCO alocados para o
conjunto das linhas de crédito de inovação, de que trata a alínea “f” do inciso IV do caput,
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será de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) por ano, alocados entre os
fundos conforme a proporção utilizada para a distribuição dos recursos a que se refere o
parágrafo único do art. 6º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, adicionado, a cada
ano e para cada fundo, do seu orçamento não contratado dos exercícios anteriores.
§ 4º Os FP, nos termos do inciso IV do caput, e o limite a que se refere o §
3º estarão vigentes até 31 de dezembro de 2021, a partir de quando passarão a ser
revisados, a cada quatro anos, pelo Conselho Monetário Nacional, por proposição do
Ministério da Integração Nacional, e as alterações estarão limitadas a vinte por cento dos
valores vigentes.
§ 5º Excepcionalmente, se houver risco de inviabilidade dos financiamentos com
recursos dos fundos constitucionais por fatores supervenientes de natureza econômica,
financeira, mercadológica ou legal, a revisão de que trata o § 4º poderá ser realizada em
prazo distinto, conforme estabelecido em ato conjunto dos Ministros de Estado da
Fazenda e da Integração Nacional.
§ 6º Respeitado o disposto neste artigo, os encargos financeiros de que trata
o caput serão apurados de acordo com a metodologia definida pelo Conselho Monetário
Nacional e as taxas resultantes serão divulgadas anualmente pelo Banco Central do Brasil
passando a vigorar no período de 01/07 de um ano a 30/06 do ano seguinte.
§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às operações de financiamento estudantil
a que se refere o 15-D da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, contratadas com recursos
oriundos do FNO, do FNE ou do FCO.
§ 8º Caberá ao Ministério da Integração propor aos Conselhos Deliberativos das
respectivas regiões, para deliberação, a definição dos critérios para a identificação das
operações nas classificações estabelecidas no inciso IV do caput.” (NR)
“Art. 1º-B. Na hipótese de desvio na aplicação dos recursos de que trata esta Lei,
o mutuário perderá os benefícios aos quais fizer jus, especialmente aqueles relativos ao
bônus de adimplência, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, incluídas as de
natureza executória.” (NR)
“Art. 1º-C. O del credere do banco administrador, limitado a até três por cento ao
ano, está contido nos encargos financeiros cobrados pelo FNO, pelo FNE e pelo FCO e
será reduzido em percentual idêntico ao percentual garantido por fundos de aval.” (NR)
“Art. 1º-D. O CDR referente às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a que se
referem os art. 1º e art. 1º-A, será calculado pelo IBGE, com base nos indicadores de
renda domiciliar per capita e da população residente apuradas pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios - PNAD Contínua.
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Parágrafo único. Ato do Presidente da República regulamentará a sistemática do
cálculo e da atualização do CDR.” (NR)

Justificação
A MP 812 em trâmite no Congresso bem como sua regulamentação pela
Resolução do CMN 4622 e Circular BACEN 3874 trouxeram uma nova proposta de
geração de taxas aos Fundos Constitucionais, transformando-as de taxas pré-fixadas para
taxas pós-fixadas.
Considerando o cenário macroeconômico atual com IPCA baixo, a
metodologia proposta reduz as taxas vigentes para os Contratos de financiamentos não
rurais (comércio, serviço e industria) e garantem que, enquanto durarem as desigualdades
regionais, elas serão menores que as praticadas em modalidades não equalizadas
lastreadas com recursos do BNDES.
Pela proposta da MP 812 as Taxas dos Fundos Constitucionais (TFC) seriam
apuradas através da equação abaixo:
TFC = (FAM) x [1 + (BA x CDR X FP X JPTLP] DU/252- 1
Onde:
FAM é um Fator de Atualização Monetária (FAM), composto pela variação do
índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);
BA é o Bônus de Adimplência das operações e assume valor de 0,85 no caso de
pagamento até a data de vencimento da obrigação e 1,00 nos demais casos;
CDR corresponde ao Coeficiente de Desequilíbrio Regional, definido pela razão
do rendimento domiciliar per capita da região de abrangência do respectivo fundo
e o rendimento domiciliar per capita do País;
FP é um Fator de Programa, definido pela finalidade do crédito e porte do
beneficiário; e
JPTLP corresponde à parcela prefixada da Taxa de Longo Prazo (TLP), apurada
nos termos do art. 3º da Lei 13.483.
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A definição da metodologia busca criar uma definição específica para as taxas
de juros dos Fundos Constitucionais retirando a liberalidade anual realizada atualmente
através de definição da taxa pelo CMN. Entretanto ela traz alguns pontos que geram
preocupações aos empreendedores:
1. O retorno da indexação aos contratos após dezessete anos, desde 2001 os contratos
dos Fundos Constitucionais são pré-fixados para gerar tranquilidade e
previsibilidade ao empreendedor de investimentos de longo prazo, o que insere
um componente de incerteza no ato da contratação e possui potencial para gerar
inflação inercial, tão combatida com a implantação do Plano Real. O viés
inflacionário da medida advém do fato dos mutuários tenderem a elevar os preços
de seus produtos no afã de recomporem suas margens finais, em cenário que o
custo financeiro final de suas fontes se eleva em função do aumento passado dos
preços, o que inicia processo em espiral danoso à economia.
2. Pelo ponto de vista da incerteza, a metodologia é bastante complexa mesmo para
profissionais de finanças, quem dirá aos pequenos e médios empresários das
regiões menos favorecidas do país. Não conseguirão definir claramente e poder
comparar cálculos com os juros incidentes por ter uma metodologia tão específica;
3. Mensalmente terão juros distintos para novos contratos, visto que não somente a
variação do IPCA alterará como também o componente de juros pré-fixados da
TLP, assim, caso o tomador contrate no dia 30 de um mês terá um juro e se
contratar dia 01 do mês seguinte terá outro juro, gerando uma situação incomoda
de transparência da taxa;
4. Essa situação reduz a previsibilidade para os investidores quanto ao valor futuro
das parcelas de seus financiamentos, principalmente aqueles destinados a
implantação
greenfield de projetos
, que por natureza são de prazos mais longos.
Empreendedores de maior porte farão hedge ou realizarão operações que deem
tranquilidade quanto a oscilação inflacionária, mas os micro e pequenos ficarão
vulneráveis as oscilações;
5. Todo esse processo é agravado, ainda, pelo fato das taxas poderem sofrer alteração
durante o processo de análise da proposta (que pode levar mais de um mês em
projetos de maior complexidade) e registro dos instrumentos contratuais. Tal fato
pode levar clientes a postergarem (ou desistirem da) a efetivação de suas
operações, em função de alterações no índice de inflação ou nos juros prefixados
da TLP.
6. Outro ponto preocupante foi a alteração na sistemática de aplicação do bônus de
adimplência. Embora, teoricamente ele se mantenha nos atuais 15%, analisando
com maior profundidade a metodologia percebemos que há alteração. Pela
metodologia proposta, o BA se torna múltiplo de termo específico da equação ([1
+ (BA x CDR X FP X Juros Prefixados da TLP] DU/252 ) que é ponderado pelo fator
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de atualização monetária (FAM). Assim, o percentual de bônus de adimplência
sobre o encargo total irá variar em função do programa de financiamento e da
inflação passada. O bônus de adimplência tem como sua principal finalidade a
criação de estímulo ao pagamento pontual dos empreendedores e ao mesmo tempo
de penalidade aos maus pagadores, sendo que com a forma de cálculo proposta
que incide exclusivamente sobre a taxa pré-fixada gerará um percentual
irrelevante, retirando sua finalidade de estimulo e a penalidade prevista pela Lei
nº 10.177/2001. Exemplificando com as taxas médias do IPCA de 1997 a 2017
teriamos um percentual médio de 3% a 5% sobre a taxa global, ou seja, bem
inferior ao percentual original de 15%.
Nesse contexto, achamos meritória a iniciativa de definir metodologia para
fixação das taxas de juros das operações lastreadas com fundos constitucionais, todavia,
entendemos que a equação proposta poderia ser revisada:
a) Fazendo o bônus de adimplência impactar linearmente os encargos totais das
operações, independente do programa a que se destina o crédito.
b) Ademais, em função da previsibilidade, defendemos que a metodologia sirva de
base para definição das taxas anuais que seriam prefixadas e não se alterariam
durante a vigência dos contratos.
c) Para tanto, evitando as distorções de curto prazo que a metodologia utilizasse a
média do IPCA dos últimos 12 meses e a previsão do IPCA dos próximos 12
meses para a composição da TFC, que seria conforme item “b” acima pré-fixada,
tendo a metodologia como padrão de definição da taxa pré, tão somente;
d) Ainda como contribuição, acreditamos importante que iniciativas de
sustentabilidade como reflorestamento, sistemas agroflorestais, manejo florestal
sustentável e produção orgânica deveriam ser beneficiadas com o mesmo fator de
programa (FP) conferido diferenciado de 0,7.
Com base na nova redação, aqui proposta, da MP 812 proposta acima,
sugerimos que o Ministério da Integração proponha aos CONDEL´s da SUDENE,
SUDAM E SUDECO os seguintes critérios na forma do inciso IV do artigo 1ª A,
considerando que a PI 44 estaria automaticamente regovada:
Considera-se operação de investimento o financiamento da aquisição de bens
de capital e obras voltadas à implantação, modernização, reforma, relocalização ou
ampliação da empresa, inclusive com capital de giro, quando exclusivamente associado
ao investimento, limitado a 35% (trinta e cinco por cento) do valor financiado, podendo
chegar a 50% (cinquenta por cento) desde que plenamente justificado em projeto e
validado por análise do Banco.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

607

Os gastos com a criação e legalização de empresa não estão abrangidos pela
classificação estabelecida no caput deste artigo.
Considera-se operação de capital de giro o financiamento com prazo limitado
a 36 (trinta e seis) meses, da continuidade das operações da empresa, tais como recursos
para manutenção de estoques, máquinas e equipamentos, e para pagamento aos
fornecedores (compras de matéria-prima ou mercadorias de revenda), pagamento de
salários e demais custos e despesas operacionais relativos à administração do
empreendimento.
Considera-se projeto de investimento em infraestrutura para água e esgoto o
projeto de implantação, expansão, modernização e recuperação de redes de captação,
adução e distribuição de água bruta e potável e de redes de interceptores e emissários de
esgoto.
Os empréstimos para projetos de investimento em infraestrutura para água e
esgoto poderão financiar unidades de tratamento de efluentes domésticos e não
domésticos, estações de tratamento de águas residuárias, estações de tratamento de
efluentes industriais e de efluentes quimicos; saneamento básico, inclusive estudos,
projetos e tecnologias de gerenciamento, para o aumento das áreas de cobertura dos
sistemas de abastecimento d'água e de esgotamento sanitário.
Considera-se projeto de investimento em logística o projeto direcionado a
implantação, expansão, modernização e recuperação da infraestrutura logística do país.
Paragrafo único. Os financiamentos para projetos de investimento em
logística poderão contemplar estudos e projetos, obras civis, treinamento, despesas préoperacionais, bens de capital, desde que voltados à implantação, expansão, modernização
e reforma da infraestrutura logística do país.
Considera-se projeto de investimento em inovação o projeto direcionado a
implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que viabilizem inovações
em produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos,
inclusive a elaboração de estudos ambientais, bem como os investimentos estabelecidos
nas condicionantes das licenças ambientais, associados ao projeto de inovação.
Considera-se inovação em produto ou serviço aquela que promove a alteração
das características fundamentais (especificações técnicas, matérias-primas, componentes,
software incorporado, funções ou usos pretendidos) de um produto ou serviço em relação
a todos os produtos previamente produzidos ou trabalhados pela empresa. O produto ou
serviço novo deve ter desempenho substancialmente incrementado ou aperfeiçoado,
através de mudanças nas matérias primas, nos componentes ou em outras características
que melhoram seu desempenho.
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Considera-se inovação em processo a implementação de um novo ou
substancialmente aperfeiçoado método de produção ou de entrega de produtos ou
serviços, incluindo modificações na forma de comercialização e nos canais de
distribuição e venda.
Considera-se inovação organizacional aquela que implementa um novo
método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local
de trabalho ou em suas relações externas, visando melhorar o uso do conhecimento, a
eficiência dos fluxos de trabalho ou a qualidade dos bens e serviços, devendo constituir
novidade organizativa para a empresa.
Considera-se reflorestamento projeto direcionado a implantação, expansão e
modernização de reflorestamento por regeneração natural ou intencional de florestas e
matas em áreas de desmatamento.
Considera-se sistemas agroflorestais projeto direcionado a implantação,
expansão, reforma e modenização de consórcios de culturas agrícolas com espécies
arbóreas que podem ser utilizados para restaurar florestas e recuperar áreas degradadas.
Considera-se manejo florestal sustentável projeto direcionado a implantação,
expansão, reforma e modenização de administração sustentável da floresta para obtenção
de benefícios econômicos, sociais e ambientais.
Considera-se produção orgânica projeto direcionado a implantação,
expansão, reforma e modernização de processo produtivo comprometido com a
organicidade e sanidade da produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres
humanos, razão pela qual usa e desenvolve tecnologias apropriadas à realidade local de
solo, topografia, clima, água, radiações e biodiversidade própria de cada contexto,
mantendo a harmonia de todos esses elementos entre si e com os seres humanos, conforme
Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCDOB-AM
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MPV 812
00027

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 812, DE 2017

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 812, DE 2017

Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea
"c", da Constituição Federal, e institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO,
o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a Lei nº
10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre
as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste.

EMENDA ADITIVA N.º
Adicione-se as alínea “h” e “i” ao inciso IV do art. 1°-A da Lei n.
10.177, de 2001, com a redação dada pelo art. 1° da Medida
Provisória 812/2017:
“Art. 1º-A. ............................................................................
IV - o Fator de Programa - FP, calculado de acordo com o tipo de
operação ou a finalidade do projeto, assim definido:
h)

fator

7

décimos,

para

operação

de

investimento

para

empreendedores com receita bruta anual de até R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais);
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i) fator um inteiro e dois décimos, para operação de capital de giro
para empreendedores com receita bruta anual de até R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais);

JUSTICATIVA

A medida provisória (MP 812/17) muda a forma de cálculo das taxas de
juros para os empréstimos não rurais dos fundos constitucionais do Centro-Oeste
(FCO), do Nordeste (FNE) e do Norte (FNO). Na nova metodologia, os encargos são
compostos pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e
por taxa de juros real prefixada, mensalmente, de acordo com o equivalente ao
rendimento real das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) no prazo de cinco
anos. Essa taxa de juros real é modificada por multiplicadores, que levam em
consideração as diferenças regionais (através do Coeficiente de Desenvolvimento
Regional – CDR), a ponderação por tipo de operação e o benefício de adimplência.
A ponderação por tipo de atividade é realizada por meio do Fator de
Programa – FP. No entanto, na definição dos diferentes tipos de FP, a diretriz de
formulação dos programas de financiamento dos Fundos, prevista no inciso III do art. 3°
da Lei n. 7.827, de 1989, qual seja, de privilegiar as micro e pequenas empresas e as de
uso intensivo de matérias-primas e mão-de-obra locais, não foi contemplada.
Tampouco, foi respeitado o princípio da ordem econômica, previsto no
art. 170, IX, da Constituição Federal, de conferir tratamento favorecido para as
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País. A diferenciação dada às empresas com receita bruta anual de até
R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) não atende tal princípio, uma vez que esse
valor extrapola e muito o limite de faturamento anual aplicável às micro e pequenas
empresas, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 2006, que é de R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais).
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Dessa forma, a presente emenda visa a adequar a MP aos comandos
legais e constitucionais citados, colaborando para a expansão do pequeno negócio no
país.
Sala da Comissão, em

de

de 2018

Deputado Odorico Monteiro
(PSB/CE)
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MPV 812
00028

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 812, DE 2017

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 812, DE 2017

Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea
"c", da Constituição Federal, e institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO,
o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a Lei nº
10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre
as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste.

EMENDA ADITIVA N.º

Adicione-se o inciso VI do art. 1°-A da Lei n. 10.177, de 2001, com a
redação dada pelo art. 1° da Medida Provisória 812/2017, com o respectivo impacto na
fórmula dos encargos financeiros:
“Art.

1º-A. ............................................................................

VI - o Fator Região Semiárida - FRS, calculado de acordo com a
localização da operação, assim definido :
a)

fator cinco décimos, para operação de investimento no semiárido

do Nordeste.” (NR)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

613

2

§ 1º Para fins do cálculo dos encargos financeiros de que trata o caput,
será aplicada a seguinte fórmula:
Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais - TFC = (FAM) x [1 + (BA
x CDR x FP x FRS x Juros Prefixados da TLP)]^(DU/252) - 1.

JUSTICATIVA

A medida provisória (MP 812/17) muda a forma de cálculo das taxas de
juros para os empréstimos não rurais dos fundos constitucionais do Centro-Oeste
(FCO), do Nordeste (FNE) e do Norte (FNO). Na nova metodologia, os encargos são
compostos pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e
por taxa de juros real prefixada, mensalmente, de acordo com o equivalente ao
rendimento real das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) no prazo de cinco
anos. Essa taxa de juros real é modificada por multiplicadores, que levam em
consideração as diferenças regionais (através do Coeficiente de Desenvolvimento
Regional – CDR), a ponderação por tipo de operação e o benefício de adimplência.
No entanto, não está sendo considerada diferenciação prevista na
Constituição Federal, com relação aos financiamentos na região semiárida, e em diretriz
dada pelo parágrafo 2° do art. 2° da Lei n. 7.827, de 1989, de que o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste tem o dever de financiar as atividades
econômicas do semiárido, em condições compatíveis com as peculiaridades da área, não
foi contemplada.
Apesar de haver destinação certa de metade dos recursos do Fundo da
Região Nordeste ao semiárido, deve-se garantir que haja condições satisfatórias de
financiamento dos empreendimentos a serem localizados nessa área, a fim de que se
observe verdadeiramente um incentivo para que as empresas se instalem nessa área.
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Dessa forma, apresentamos a presente emenda, que se destina a criar um redutor da
taxa de juros para investimentos no semiárido.
Sala da Comissão, em

de

de 2018

Deputado Odorico Monteiro
(PSB/CE)
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MPV 812
00029

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 812 DE 2017
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017.

Altera a Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que regulamenta o art.
159, inciso I, alínea "c", da Constituição
Federal, e institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo
Constitucional
de
Financiamento
do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a
Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que
dispõe sobre as operações com recursos
dos
Fundos
Constitucionais
de
Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste.

EMENDA ADITIVA Nº
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo ao Projeto de Lei
de Conversão da Medida Provisória nº 812, de 2017:
Art. X Fica a União autorizada a participar no montante de até 1% (um por
cento) do capital do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) que exercerá as funções de instituição financeira federal de caráter
regional.
Art. XX. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) fica
autorizado, em caráter suplementar ao Banco do Brasil S.A., auxiliar
na administração, operações de recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, como instituição financeira federal de
caráter regional, até a instalação e entrada em funcionamento do Banco de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, conforme estabelece o art. 34, § 11, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
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JUSTIFICATIVA
O BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul passará a ser
uma instituição financeira federal, de caráter regional, com o aporte de recursos
dos Estados do Sul - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e até após a
participação da União, poderá o estado do Mato Grosso do Sul, integrante do
CODESUL - Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul, participar do
capital acionário e utilizar a experiência do BRDE na execução dos programas
com recursos do FCO - Fundo Constitucional do Centro Oeste de maneira
suplementar ao já exercido pelo Banco do Brasil S.A, mas com total
competência na matéria de alavancagem do setor produtivo nacional.
Ressalte-se que o BRDE é autarquia interestadual, uma figura única na
administração pública brasileira e que se tem notabilizado pela excelência de
seus serviços aos brasileiros que habitam o sul do Brasil.
Por ato federal houve a autorização para funcionamento do BRDE, através do
Decreto n.º 51.617, assinado pelo Presidente João Goulart, em 5 de dezembro
de 1962, sendo apenas necessário o aporte financeiro de pequeno capital
acionário para que haja a instituição do caráter federal a este banco regional.
Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2018.

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR

2018-291
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MPV 812
00030

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989,
que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea “c”, da
Constituição Federal, e institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO,
o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a Lei
nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe
sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste.

EMENDA SUPRESSIVA Nº ___________
Suprime o artigo 17-A, com a redação dada pelo art. 2° da Medida Provisória 812/2017.

JUSTIFICATIVA
A taxa de administração sobre o patrimônio líquido dos fundos constitucionais (FNE, FNO
e FCO) proposta no bojo da referida MP é colocada em um contexto de uma ruptura nos
rumos da economia do País. Necessário se faz compreender que um Banco de
desenvolvimento possui uma missão diferenciada em relação às instituições financeiras
privadas, portanto, os bancos de desenvolvimento não tem a possibilidade de praticar a
mesma taxa de juros pelos custos sociais inerentes às suas atividades.
Nesse sentido, deve-se destacar que a sustentabilidade de um banco público, como o
Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, dentre outros, precisa passar por dispositivos
institucionais que assegurem sua viabilidade financeira e não por interesses de mercado.
Dessa forma, sugerimos a supressão deste artigo na íntegra, na perspectiva da
manutenção da taxa de administração nos atuais patamares praticados, por entender que
a forma corresponde ao papel das instituições de desenvolvimento, bem como as
prerrogativas constitucionais dos respectivos fundos.

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2018.

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR
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00031

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017

Altera a Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que regulamenta o art.
159, inciso I, alínea "c", da Constituição
Federal, e institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo
Constitucional
de
Financiamento
do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a
Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que
dispõe sobre as operações com recursos
dos
Fundos
Constitucionais
de
Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste.

EMENDA ADITIVA Nº
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo ao Projeto de Lei
de Conversão da Medida Provisória nº 812, de 2017:

“Art. XX. Terão prioridade na aplicação dos recursos dos
Fundos Constitucionais de que trata desta Lei os investimentos
produtivos que tenham como objetivo a geração de renda e
emprego.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem como objetivo ampliar o alcance
regional dos Fundos Constitucionais, privilegiando o financiamento de projetos
voltados para a geração de renda e emprego.
Fundos Constitucionais foram criados com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento econômico e social das Regiões Centro-
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Oeste, Nordeste e Norte, por meio das instituições financeiras federais de
caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos
setores produtivos.
Atualmente, os recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento são os principais instrumentos de financiamento da Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR): parcela de recursos tributários
da União são destacados para implementação de políticas de desenvolvimento
regional e de redução das desigualdades inter-regionais do País.
Essa destinação está prevista na Constituição Federal de 1988.
Assim, os recursos que compõem esses Fundos correspondem a 3% do
produto da arrecadação do IPI e IR. Compõem os recursos desses Fundos os
retornos e resultados de suas aplicações, o resultado da remuneração dos
recursos momentaneamente não aplicados, calculado com base em indexador
oficial e as disponibilidades dos exercícios anteriores. A ampliação do alcance
se faz necessário ao Brasil como um todo. Motivo pelo qual solicito o apoio dos
pares para a aprovação dessa emenda.

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2018.

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR

2018-291
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00032
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da
Constituição Federal, e institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO,
e a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe
sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste.

EMENDA ADITIVA Nº _____

Adicione-se as alínea “h” e “i” ao inciso IV do art. 1°-A da Lei n. 10.177, de 2001, com
a redação dada pelo art. 1° da Medida Provisória 812/2017:
“Art. 1º-A. ............................................................................
...............................................................................................
IV - o Fator de Programa - FP, calculado de acordo com o tipo de operação ou
a finalidade do projeto, assim definido:
h) fator 7 décimos, para operação de investimento para empreendedores com
receita bruta anual de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais);
i) fator um inteiro e dois décimos, para operação de capital de giro para
empreendedores com receita bruta anual de até R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais);

JUSTIFICAÇÃO
A medida provisória (MP 812/17) muda a forma de cálculo das taxas de juros
para os empréstimos não rurais dos fundos constitucionais do Centro-Oeste (FCO), do
Nordeste (FNE) e do Norte (FNO). Na nova metodologia, os encargos são compostos
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e por taxa
de juros real prefixada, mensalmente, de acordo com o equivalente ao rendimento real
das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) no prazo de cinco anos. Essa taxa
de juros real é modificada por multiplicadores, que levam em consideração as
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diferenças regionais (através do Coeficiente de Desenvolvimento Regional – CDR), a
ponderação por tipo de operação e o benefício de adimplência.
A ponderação por tipo de atividade é realizada por meio do Fator de Programa
– FP.
No entanto, na definição dos diferentes tipos de FP, a diretriz de formulação
dos programas de financiamento dos Fundos, prevista no inciso III do art. 3° da Lei n.
7.827, de 1989, qual seja, de privilegiar as micro e pequenas empresas e as de uso
intensivo de matérias-primas e mão-de-obra locais, não foi contemplada.
Tampouco, foi respeitado o princípio da ordem econômica, previsto no art. 170,
IX, da Constituição Federal, de conferir tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País. A diferenciação dada às empresas com receita bruta anual de
até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) não atende tal princípio, uma vez que
esse valor extrapola e muito o limite de faturamento anual aplicável às micro e
pequenas empresas, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 2006, que é de R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
Dessa forma, a presente emenda visa a adequar a MP aos comandos legais e
constitucionais citados, colaborando para a expansão do pequeno negócio no país.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

LUCIANA SANTOS
Deputado
PCdoB/PE
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MPV 812
00033
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da
Constituição Federal, e institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO,
e a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe
sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste.

EMENDA ADITIVA Nº _____
Adicione-se o inciso VI do art. 1°-A da Lei nº 10.177, de 2001, com a redação
dada pelo art. 1° da Medida Provisória 812/2017, com o respectivo impacto na fórmula
dos encargos financeiros:
“Art. 1º-A. ............................................................................
...............................................................................................
VI - o Fator Região Semiárida - FRS, calculado de acordo com a localização da
operação, assim definido:
........................................................................................
...............................................................................................
a) fator cinco décimos, para operação de investimento no semiárido do
Nordeste.
.................................................................................................” (NR)
§ 1º Para fins do cálculo dos encargos financeiros de que trata o caput, será
aplicada a seguinte fórmula:
Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais - TFC = (FAM) x [1 + (BA x CDR x
FP x FRS x Juros Prefixados da TLP)]^(DU/252) - 1.

JUSTIFICATIVA
A medida provisória (MP 812/17) muda a forma de cálculo das taxas de juros
para os empréstimos não rurais dos fundos constitucionais do Centro-Oeste (FCO), do
Nordeste (FNE) e do Norte (FNO). Na nova metodologia, os encargos são compostos
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pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e por taxa
de juros real prefixada, mensalmente, de acordo com o equivalente ao rendimento real
das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) no prazo de cinco anos. Essa taxa
de juros real é modificada por multiplicadores, que levam em consideração as
diferenças regionais (através do Coeficiente de Desenvolvimento Regional – CDR), a
ponderação por tipo de operação e o benefício de adimplência.
No entanto, não está sendo considerada diferenciação prevista na Constituição
Federal, com relação aos financiamentos na região semiárida, e em diretriz dada pelo
parágrafo 2° do art. 2° da Lei n. 7.827, de 1989, de que o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste tem o dever de financiar as atividades econômicas do
semiárido, em condições compatíveis com as peculiaridades da área, não foi
contemplada.
Apesar de haver destinação certa de metade dos recursos do Fundo da Região
Nordeste ao semiárido, deve-se garantir que haja condições satisfatórias de
financiamento dos empreendimentos a serem localizados nessa área, a fim de que se
observe verdadeiramente um incentivo para que as empresas se instalem nessa área.
Dessa forma, apresentamos a presente emenda, que se destina a criar um redutor da
taxa de juros para investimentos no semiárido.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

LUCIANA SANTOS
Deputado
PCdoB/PE
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MPV 812
00034
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da
Constituição Federal, e institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO,
e a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe
sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste.

EMENDA ADITIVA Nº _____

Adicione-se as alínea “h” e “i” ao inciso IV do art. 1°-A da Lei n. 10.177, de 2001, com
a redação dada pelo art. 1° da Medida Provisória 812/2017:
“Art. 1º-A. ............................................................................
...............................................................................................
IV - o Fator de Programa - FP, calculado de acordo com o tipo de operação ou
a finalidade do projeto, assim definido:
h) fator 7 décimos, para operação de investimento para empreendedores com
receita bruta anual de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais);
i) fator um inteiro e dois décimos, para operação de capital de giro para
empreendedores com receita bruta anual de até R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais);

JUSTIFICAÇÃO
A medida provisória (MP 812/17) muda a forma de cálculo das taxas de juros
para os empréstimos não rurais dos fundos constitucionais do Centro-Oeste (FCO), do
Nordeste (FNE) e do Norte (FNO). Na nova metodologia, os encargos são compostos
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e por taxa
de juros real prefixada, mensalmente, de acordo com o equivalente ao rendimento real
das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) no prazo de cinco anos. Essa taxa
de juros real é modificada por multiplicadores, que levam em consideração as
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diferenças regionais (através do Coeficiente de Desenvolvimento Regional – CDR), a
ponderação por tipo de operação e o benefício de adimplência.
A ponderação por tipo de atividade é realizada por meio do Fator de Programa
– FP.
No entanto, na definição dos diferentes tipos de FP, a diretriz de formulação
dos programas de financiamento dos Fundos, prevista no inciso III do art. 3° da Lei n.
7.827, de 1989, qual seja, de privilegiar as micro e pequenas empresas e as de uso
intensivo de matérias-primas e mão-de-obra locais, não foi contemplada.
Tampouco, foi respeitado o princípio da ordem econômica, previsto no art. 170,
IX, da Constituição Federal, de conferir tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País. A diferenciação dada às empresas com receita bruta anual de
até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) não atende tal princípio, uma vez que
esse valor extrapola e muito o limite de faturamento anual aplicável às micro e
pequenas empresas, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 2006, que é de R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
Dessa forma, a presente emenda visa a adequar a MP aos comandos legais e
constitucionais citados, colaborando para a expansão do pequeno negócio no país.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

ALICE PORTUGAL
Deputado
PCdoB/BA
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MPV 812
00035
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 2017
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da
Constituição Federal, e institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO,
e a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que dispõe
sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste.

EMENDA ADITIVA Nº _____
Adicione-se o inciso VI do art. 1°-A da Lei nº 10.177, de 2001, com a redação
dada pelo art. 1° da Medida Provisória 812/2017, com o respectivo impacto na fórmula
dos encargos financeiros:
“Art. 1º-A. ............................................................................
...............................................................................................
VI - o Fator Região Semiárida - FRS, calculado de acordo com a localização da
operação, assim definido:
........................................................................................
...............................................................................................
a) fator cinco décimos, para operação de investimento no semiárido do
Nordeste.
.................................................................................................” (NR)
§ 1º Para fins do cálculo dos encargos financeiros de que trata o caput, será
aplicada a seguinte fórmula:
Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais - TFC = (FAM) x [1 + (BA x CDR x
FP x FRS x Juros Prefixados da TLP)]^(DU/252) - 1.

JUSTIFICATIVA
A medida provisória (MP 812/17) muda a forma de cálculo das taxas de juros
para os empréstimos não rurais dos fundos constitucionais do Centro-Oeste (FCO), do
Nordeste (FNE) e do Norte (FNO). Na nova metodologia, os encargos são compostos
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pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e por taxa
de juros real prefixada, mensalmente, de acordo com o equivalente ao rendimento real
das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) no prazo de cinco anos. Essa taxa
de juros real é modificada por multiplicadores, que levam em consideração as
diferenças regionais (através do Coeficiente de Desenvolvimento Regional – CDR), a
ponderação por tipo de operação e o benefício de adimplência.
No entanto, não está sendo considerada diferenciação prevista na Constituição
Federal, com relação aos financiamentos na região semiárida, e em diretriz dada pelo
parágrafo 2° do art. 2° da Lei n. 7.827, de 1989, de que o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste tem o dever de financiar as atividades econômicas do
semiárido, em condições compatíveis com as peculiaridades da área, não foi
contemplada.
Apesar de haver destinação certa de metade dos recursos do Fundo da Região
Nordeste ao semiárido, deve-se garantir que haja condições satisfatórias de
financiamento dos empreendimentos a serem localizados nessa área, a fim de que se
observe verdadeiramente um incentivo para que as empresas se instalem nessa área.
Dessa forma, apresentamos a presente emenda, que se destina a criar um redutor da
taxa de juros para investimentos no semiárido.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

ALICE PORTUGAL
Deputado
PCdoB/BA
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº
813, de 2017, que "Altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, para
dispor sobre a possibilidade de movimentação da conta do Programa de Integração
Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP."

PARLAMENTARES
Deputado Federal Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
Deputado Federal Sergio Vidigal (PDT/ES)
Deputado Federal André Figueiredo (PDT/CE)
Deputada Federal Professora Dorinha Seabra Rezende
(DEM/TO)
Deputado Federal Paulo Pimenta (PT/RS)

EMENDAS NºS
001; 002
003
004; 005
006
007; 008; 009; 010; 011; 012

TOTAL DE EMENDAS: 12
DESPACHO: Encaminhe-se à Comissão Mista da Medida Provisória nº 813, de 2017
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MPV 813
00001

MEDIDA PROVISÓRIA N° 813, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei Complementar nº 26,
de 11 de setembro de 1975, para
dispor sobre a possibilidade de
movimentação da conta do Programa
de Integração Social - PIS e do
Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PASEP.

EMENDA ADITIVA Nº

Dê-se ao art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, nos
termos do art. 1º da Medida Provisória (MPV) nº 813, de 26 de dezembro de
2017, a seguinte redação:
“Art. 4º .......................................................................................
§ 1º Fica disponível, a partir desta data, ao titular da conta
individual do PIS-PASEP, o seu saldo, independentemente de
solicitação do cotista.
...........................................................................................(NR)

JUSTIFICAÇÃO
Conforme constava da exposição de motivos da Medida Provisória nº
797, de 2017, igualmente relatado na exposição de motivos da Medida
Provisória n° 813, de 2017, a economia brasileira se encontra em um momento
de endividamento das empresas e famílias, de restrição ao crédito e de
recuperação lenta do emprego, o que justifica e se faz necessário a adoção de
medidas que permitam reduzir o comprometimento da renda das famílias.
Dessa forma, entendemos pertinente permitir que todo participante do PISPASEP que possua saldo em sua conta individual possa sacar o recurso, uma
vez que não há mais arrecadação destinada às contas individuais do Fundo, e
considerando o tempo decorrido desde a data do último depósito nestas
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contas, mais de 29 anos - quase 30 –, não há mais sentido em continuar
impedindo os beneficiários de realizar o saque destes valores.
Ainda de acordo com a Exposição de Motivos que acompanha a MPV nº
813, a medida se insere no contexto de meios para fortalecer o crescimento da
economia brasileira.
Nesse sentido, estamos propondo uma emenda que amplia a hipótese
de saque dos valores das contas individuais dos participantes do PIS-PASEP.

Sala da Comissão, em 05 de fevereiro de 2018.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG
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MPV 813
00002

MEDIDA PROVISÓRIA N° 813, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei Complementar nº 26,
de 11 de setembro de 1975, para
dispor sobre a possibilidade de
movimentação da conta do Programa
de Integração Social - PIS e do
Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PASEP.

EMENDA ADITIVA Nº

Acrescente-se ao §1º do art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro
de 1975, nos termos do art. 1º da Medida Provisória (MPV) nº 813, de 26 de
dezembro de 2017, os seguintes incisos V e VI, conforme a seguir:
“Art. 4º. ..........................................................................................
§ 1º ..................................................................................................
.........................................................................................................
V – situação de desemprego;
VI- pessoa com deficiência com direito ao Benefício da Prestação
Continuada (BPC).
................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Conforme constava da exposição de motivos da Medida Provisória nº
797, de 2017, igualmente relatado na exposição de motivos da Medida
Provisória n° 813, de 2017, a economia brasileira se encontra em um momento
de endividamento das empresas e famílias, de restrição ao crédito e de
recuperação lenta do emprego, o que justifica e se faz necessário a adoção de
medidas que permitam reduzir o comprometimento da renda das famílias.
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Dessa forma, entendemos pertinente permitir que o participante do PISPASEP que esteja desempregado e a pessoa com deficiência beneficiária do
BPC e que possuam saldo em sua conta individual possam sacar o recurso.
Ainda de acordo com a Exposição de Motivos que acompanha a MPV nº
813, a medida se insere no contexto de meios para fortalecer o crescimento da
economia brasileira.
Nesse sentido, estamos propondo uma emenda que amplia a hipótese
de saque dos valores das contas individuais dos participantes do PIS-PASEP.

Sala da Comissão, em 05 de fevereiro de 2018.

Deputado EDUARDO BARBOSA
PSDB / MG

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

633

MPV 813
00003
ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
02/02/2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 813, de 2017
AUTOR
Dep. Sérgio Vidigal – PDT/ES

Nº
PRONTUÁRIO

TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTITUTIVA
SUBSTITUTIVO GLOBAL

PÁGINA

ARTIGO

3 (X) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( )

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, alterado
pelo art. 1º da Medida Provisória nº 797, de 2017, a seguinte redação:
“Art. 4º .....................................................................
§ 1º Fica disponível, a partir desta data, ao titular da conta individual do PISPASEP, o seu saldo, independentemente de solicitação do cotista.
.........................
§ 4º O participante do Fundo de Participação PIS-PASEP, que se encontre em
situação de desemprego involuntário de, no mínimo, 6 meses poderá sacar o
saldo de sua conta individual.
§5º Na hipótese de morte do titular da conta individual do PIS-PASEP, o saldo da
conta será disponibilizado a seus dependentes, de acordo com a legislação da
Previdência Social e com a legislação específica relativa aos servidores civis e aos
militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.
§ 6º Os saldos das contas individuais do PIS-PASEP ficam disponíveis aos
participantes de que tratam os incisos I a III do § 1º ou, na hipótese de morte do
titular da conta individual, a seus dependentes, de acordo coma legislação da
Previdência Social, independentemente de solicitação.
§7º Até junho de 2018, a disponibilização dos saldos das contas individuais de que
trata o § 5º será efetuada conforme cronograma de atendimento, critério e forma
estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, quanto ao PIS, e pelo Banco do
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Brasil S. A., quanto ao PASEP.” (NR)

JUSTIFICATIVA
A emenda visa permitir a liberação do saldo da conta individual do Programa de
Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) ao participante desempregado há pelo menos seis meses, nos
termos do regulamento expedido pelo Conselho Diretor do PIS-Pasep, no uso de
suas atribuições.
Apesar de as hipóteses de saque do Fundo PIS-Pasep terem sido ampliadas,
continuam limitadas, por não contemplar o cidadão desempregado, uma das
situações em que o trabalhador mais precisa de recursos financeiros que o
sustentem enquanto não consegue se recolocar no mercado de trabalho.
Em caso de desemprego involuntário, a lei possibilita ao trabalhador lançar mão
de quase todos os recursos institucionais que lhe pertencem, a exemplo do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e do benefício do Seguro-Desemprego. Por que
então não permitir também ao trabalhador o saque de seus recursos no Fundo
PIS-Pasep?
Dessa forma, como a medida provisória amplia timidamente o universo de
beneficiários, solicito a aprovação da presente emenda.

DEP. SÉRGIO VIDIGAL

Brasília, 02 de fevereiro de 2017.
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MPV 813
00004 ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
02/02/2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 813, de 2017
AUTOR
Dep. André Figueiredo

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 (X) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, alterado pelo art. 1º da
Medida Provisória nº 797, de 2017, a seguinte redação:

“Art. 4º .....................................................................
§ 1º Fica disponível, a partir desta data, ao titular da conta individual do PIS-PASEP, o seu saldo,
independentemente de solicitação do cotista.
.........................
§ 4º Na hipótese de morte do titular da conta individual, o saldo da conta será disponibilizado a
seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação
específica relativa aos servidores civis e aos militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do
titular, nos termos da lei civil.” (NR)

JUSTIFICATIVA
Até a véspera da promulgação da Constituição de 1988, os empregadores recolhiam contribuições
ao Fundo de Participação PIS-PASEP. Estes valores eram então distribuídos aos empregados na
forma de quotas proporcionais ao salário e tempo de serviço.
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Desde então, não há mais arrecadação destinada às contas individuais do Fundo PIS-PASEP,
permanecendo os valores retidos nos bancos oficiais até que as exigências para saque fossem
cumpridas. Anteriormente à edição da Medida Provisória, o saque total dos recursos aplicados era
permitido somente nos casos previstos no §4º do art. 4º, da Lei Complementar 26/1975. O Poder
Executivo propõe estender a possibilidade de saque também aos beneficiários com mais de 60
anos.
A mensagem que acompanha a MP apresenta como justificativa para a edição da norma o
“momento de endividamento das empresas e famílias, de restrição ao crédito e de recuperação
lenta do emprego”. De maneira similar, a Medida Provisória 763/2016, liberou todos os recursos
do FGTS para trabalhadores detentores de contas inativas até 31 de dezembro de 2015 com a
mesma motivação.
Entretanto, a medida provisória amplia o universo de beneficiários de forma tímida, visto que os
aposentados já detinham o direito ao saque, parcela em que muitos daqueles que possuem mais
de 60 anos já se enquadram. Considerando o tempo decorrido desde a data do último depósito
nestas contas, 29 anos, não há mais sentido em continuar impedindo os beneficiários, em sua
quase totalidade pessoas idosas, de realizar o saque destes valores.
Diante do exposto, solicito a aprovação da presente emenda.

Assinatura
DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO

Brasília, 02 de fevereiro de 2017.
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MPV 813
00005 ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
02/02/2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 813, de 2017
AUTOR
Dep. André Figueiredo

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 (X) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, alterado pelo art. 1º da
Medida Provisória nº 797, de 2017, a seguinte redação:
“Art. 4º .....................................................................
§ 1º Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do
saldo nos seguintes casos:
I – atingida a idade de sessenta anos;
II – aposentadoria;
III – transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou
IV – invalidez.
.....................................................................................
§ 4º Fica disponível, mediante solicitação, o PIS/PASEP do trabalhador autônomo que necessite
adquirir máquinas ou matérias-primas relacionadas à sua atividade-fim.
§5º Na hipótese de morte do titular da conta individual do PIS-PASEP, o saldo da conta será
disponibilizado a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a
legislação específica relativa aos servidores civis e aos militares ou, na falta daqueles, aos
sucessores do titular, nos termos da lei civil.
§ 6º Os saldos das contas individuais do PIS-PASEP ficam disponíveis aos participantes de que
tratam os incisos I a III do § 1º ou, na hipótese de morte do titular da conta individual, a seus
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dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social, independentemente de
solicitação.
§7º Até junho de 2018, a disponibilização dos saldos das contas individuais de que trata o § 5º
será efetuada conforme cronograma de atendimento, critério e forma estabelecidos pela Caixa
Econômica Federal, quanto ao PIS, e pelo Banco do Brasil S. A., quanto ao PASEP.” (NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória amplia o universo de beneficiários dos saques das cotas do PIS/Pasep, ao
permitir que pessoas (homens e mulheres) a partir dos 60 anos tenham direito ao saque, bem
como simplifica os procedimentos exigidos para retirada do benefício.
Contudo, a ampliação do universo de beneficiários se dá de forma tímida, visto que os
aposentados já detinham o direito ao saque, parcela em que muitos daqueles que possuem mais
de 60 anos já se enquadram.
No intuito de alcançar uma maior parcela da sociedade, a emenda em tela propõe que o
trabalhador autônomo possa movimentar o respectivo saldo, desde que o utilize para adquirir
máquinas ou matérias-primas que estejam diretamente relacionadas à atividade-fim do seu ramo
de atuação.
A proposta é mais que cabível, tendo em vista que tais recursos pertencem, efetivamente, ao
trabalhador, com possibilidade de saque restrita unicamente ao titular da conta, não se tratando
de qualquer espécie de benesse com dinheiro público.
Por fim, é preciso ressaltar que os recursos que vierem a ser sacados serão reinvestidos na
economia, pois a movimentação do saldo estará vinculada à aquisição de produtos relacionados
à atividade-fim do titular da conta.
Diante do exposto, solicito a aprovação da presente emenda.

Assinatura
DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO

Brasília, 05 de fevereiro de 2017.
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PROVISÓRIA Nº 813, DE 2017

A

APRECIAR

A

MEDIDA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 813, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera a Lei Complementar nº 26, de 11
de setembro de 1975, para dispor sobre a
possibilidade de movimentação da conta do
Programa de Integração Social - PIS e do
Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP.
.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
O art. 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, com a redação
dada pelo art. 1º da Medida Provisória nº 813, de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º ................................................................
§ 1º .......................................
I - ............................................
..................................................
V – despedida sem justa causa; ou
VI – pagamento de despesas com instrução de dependentes e, no caso de ensino
superior, também do próprio participante.
§ 2º .....................................................................................
............................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Pela presente emenda, pretende-se ampliar os casos de movimentação da conta
individual dos participantes do PIS-PASEP. Além dos casos já previstos na Lei
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Complementar 26, de 1975, alterada pela MP 813/2017, convém acrescentar os
casos de demissão sem justa causa e de pagamento de despesas com instrução.
No que se refere às despesas com instrução, que seja permitida a movimentação
da conta para fazer frente à despesa com instrução de dependentes. Em se
tratando de ensino superior, o saque valeria também para o pagamento de
despesas com instrução do próprio participante.

Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE
Democratas/TO

2
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art.1° da MP 813/2017 a seguinte redação:
Art. 1º ...........................................
“Art. 4º .........................................
§ 1º ...............................................
...............................................
V- idoso e/ou pessoa com deficiência com direito ao Benefício da Prestação Continuada
(BPC); ou
VI- participante ou dependente acometido por neoplasia maligna, portador do vírus HIV
(AIDS) ou de doenças ou afecções que excluem a exigência de carência para a concessão de
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez aos segurados do Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, listadas na Portaria Interministerial.
.............................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Na atual conjuntura de estagnação do valor das aposentadorias e alta da taxa de desemprego
que torna mais difícil para que as pessoas de maior idade encontrem vagas no mercado de
trabalho,
acrescentar
propõe-se dois casos
não previstos na MP em que os saldos nas contas
individuais
i.
do PIS-Pasep serão disponibilizados: idosos ou pessoas com deficiência com
ii.
direito a BPC e participante ou dependente acometido com certas doenças graves. A proposta
se mostra hoje especialmente oportuna pois, ao injetar recursos na economia, contribui para
aumentar a demanda por bens e serviços e, dessa forma, sustentar o nível de atividade e reduzir
os efeitos negativos da estagnação sobre a população.
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PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art.1° da MP 813/2017 a seguinte redação:
Art. 1º A Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º .....................................................................
§ 1º Independentemente de solicitação, fica disponível a todo titular de conta individual do
Fundo PIS-PASEP seguindo critério, forma e cronograma de atendimento com extensão
limitada a 30 de junho de 2018 estabelecidos pela Caixa Econômica Federal quanto ao PIS, e
pelo Banco do Brasil S.A. quanto ao PASEP, o saque do respectivo saldo.
...........................................
§ 4º Na hipótese de morte do titular da conta individual, o saldo da conta será disponibilizado
a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação
específica relativa aos servidores civis e aos militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do
titular, nos termos da lei civil.” (NR)
“Art. 4º-A. ............................
§ 1º Na hipótese do crédito automático de que tratam o caput e o § 1º, o interessado poderá
solicitar a transferência do valor para outra instituição financeira, em até três meses após o
sem
depósito,
pagamento de tarifa, conforme procedimento a ser definido pela Caixa
Econômica Federal, quanto ao PIS, e pelo Banco do Brasil S.A., quanto ao PASEP.”
§ 2º O valor a ser disponibilizado nos termos deste artigo poderá ser emitido em unidades
inteiras de moeda corrente, com a suplementação das partes decimais até a unidade inteira
imediatamente superior.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
Todos os atuais participantes do Fundo PIS-PASEP se encontravam em idade ativa quando da
promulgação da Constituição Federal em outubro de 1988, há 29 anos, quando o Fundo deixou
de receber novos depósitos, e hoje a maior parte deles já se aposentou ou está próxima de se
aposentar.
Na atual conjuntura de estagnação do valor das aposentadorias e de alta taxa de desemprego
que torna mais difícil para que as pessoas de maior idade encontrem vagas no mercado de
trabalho,
todos esses
propõe-se
participantes
liberar a
do Fundo os saldos que são de seu
direito, mas que, pelas regras atuais, somente são disponibilizados em situações específicas. A
proposta se mostra hoje especialmente oportuna pois, ao injetar recursos na economia, contribui
para aumentar a demanda por bens e serviços e, dessa forma, sustentar o nível de atividade e
reduzir os efeitos negativos da estagnação sobre a população.
PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art.1° da MP 813/2017 a seguinte redação:
Art. 1º ...........................................
“Art. 4º-A. ............................
..............................................
§ 2º Na hipótese do crédito automático de que tratam o caput e o § 1º, o interessado poderá
solicitar a transferência do valor para outra instituição financeira, em até três meses após o
sem
depósito,
pagamento de tarifa, conforme procedimento a ser definido pela Caixa
Econômica Federal, quanto ao PIS, e pelo Banco do Brasil S.A., quanto ao PASEP.
.............................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP autoriza a CEF e o BB a disponibilizar o saldo da conta individual do PIS-PASEP em
folha de pagamento, crédito automático ou outro arranjo quando o participante se enquadrar
nas hipóteses para saque e não houver sua prévia manifestação contrária, e permite que ele
solicite a transferência do valor para outra instituição financeira em até três meses após o
Propõe-se
depósito, “independentemente”
alterar a redação do pagamento de tarifa.
de modo
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sem
a esclarecer que nesse prazo a transferência se dará de forma gratuita,

aplicação de tarifas.

PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se na MP 813/2017 o seguinte dispositivo, onde couber:
Art. Fica instituída a contribuição adicional de que trata o §4º do art. 239 da Constituição
Federal para o financiamento do Programa do Seguro-Desemprego de que trata a Lei 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, a ser aplicada aos empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) cujo índice de rotatividade da força de trabalho supere o índice médio apurado no
setor a que estiver vinculado.
§1º A alíquota de que trata o caput corresponderá a vinte e cinco por cento adicional do
percentual devido por lei e será aplicada aos empregadores que deixarem de cumprir com as
seguintes condições:
I- redução ou manutenção das estatísticas referentes ao tempo médio de permanência no
emprego apurada em relação aos empregados diretos e das empresas terceirizadas contratadas,
considerando a taxa média do intervalo dos vinte e quatro meses anteriores;
II- a adoção de ações concretas de mitigação da rotatividade apurada a partir das estatísticas
da empresa em relação aos índices verificados no setor; e
III- redução da taxa média de acidente de trabalho apurada no intervalo de vinte e quatro
meses anteriores.
§2º O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT instituirá
comissão tripartite formada por representantes dos trabalhadores e empresários bem como do
Poder Executivo com a finalidade de acompanhar e avaliar a implementação das condições de
que tratam o parágrafo anterior, inclusive com o poder de notificar os empregadores sobre a
incidência da alíquota adicional que deve ser recolhida nos mesmos moldes do disposto na
Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998.
§3º O índice médio de rotatividade setorial será apurado pelo CODEFAT ou por instituição
conveniada, de acordo com os dados constantes nas bases estatísticas do Ministério do
Trabalho, em especial da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados – CAGED, e divulgado mensalmente.
§4º Os empregadores que não cumprirem as condições de que trata o §1º serão excluídos de
programas que oferecem regime especial de tributação ou descontos temporários de que
seriam beneficiados.
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§5º A alíquota adicional de que trata este artigo será aplicada em dobro nos casos dos
Empregadores.
JUSTIFICAÇÃO
A emenda pretende regulamentar dispositivo constitucional que prevê a instituição de alíquota
adicional para os empregadores que superarem os índices médios de rotatividade, buscando
assim reduzir esses índices, o que se mostra especialmente relevante no atual quadro alarmante
de desemprego existente no país. A mobilidade intensa no mercado de trabalho decorrente do
baixo custo da demissão sem justa causa de trabalhadores com menor tempo no emprego e da
ausência de uma política voltada ao enfrentamento desse mal afeta especialmente os
trabalhadores mais jovens e com menor escolarização. Cumpre a este Congresso Nacional
assumir a responsabilidade de regulamentar o referido dispositivo da Constituição de modo a
reduzir essa mobilidade e partilhar com os empregadores o custo do programa do segurodesemprego.

PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se o seguinte artigo na MP n° 813/2017.
Art. X O art. 10 da Lei de n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação.
“Art. 10 Os lucros e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no País
ou no exterior, integram a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário e ficam
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1º O imposto de renda retido na fonte nos termos do caput é considerado:
I - antecipação do devido na declaração de ajuste anual da pessoa física, quando o beneficiário
for pessoa física domiciliada no País; e
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos.
§ 2º A distribuição, pagamento, crédito ou remessa, por fonte situada no País, de lucros e
dividendos a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país definido como de
tributação favorecida será tributado à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento)
exclusivamente na fonte, na data da distribuição, pagamento, crédito ou remessa.

JUSTIFICAÇÃO
O artigo proposto na presente emenda propõe sanar uma importante distorção atualmente existente no
regramento da legislação tributária nacional. Para isso, revoga a atual isenção do imposto de renda
devido sobre lucros e dividendos pagos pelas empresas. Dentre os países da OCDE, organização que
engloba as economias mais desenvolvidas do mundo e vários países emergentes, a isenção do imposto
de renda sobre lucros e dividendos, introduzida no Brasil no final de 1995, apenas existe na Estônia.
Propõe-se suprimir tal singularidade que faz com que a renda do trabalho seja tributada no Brasil
enquanto a renda paga aos detentores do capital não o é.
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PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

651

MPV 813
00012
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 813, de 26 de dezembro de 2017
Nº do Prontuário

Autor

Paulo Pimenta PT/RS
1. ____ Supressiva 2.__Substitutiva
Página

Artigo

3. ____Modificativa 4. _X_Aditiva
Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber na MP 813/17, renumerando-se os demais artigos:
Art. 1o O art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.1º ......................................................................
.........................................................................................
IX - do mês de abril do ano-calendário de 2015 até o mês de dezembro do ano-calendário de
2017 :
..............................................................................................
X - a partir do mês de janeiro do ano-calendário de 2018:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 2.170,92
De 2.170,93 até 3.222,95
De 3.222,96 até 4.276,95
De 4.276,96 até 5.318,67
Acima de 5.318,67

Alíquota (%)
7,5
15
22,5
27,5

Parcela a Deduzir do IR (R$)
162,82
404,54
725,31
991,25

Art. 2º A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.6º .......................................................................
..........................................................................................
XV ............................................................................
.........................................................................................
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos),por mês, do mês de abril
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do ano-calendário de 2015 até junho do ano-calendário de 2018; e
j) R$ 2.170,92 (dois mil cento e setenta reais e noventa e dois centavos) por mês, a partir do
mês de julho do ano-calendário de 2018;
.................................................................................” (NR)
“Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto
sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
...............................................................................” (NR)
“Art. 12-B. Os rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes ao anocalendário em curso, serão tributados, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. ”
Art. 3º A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.4º ........................................................................
...........................................................................................
III- ..............................................................................
............................................................................................
i) R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir do mês de abril
do ano-calendário de 2015 e até o mês de junho do ano-calendário de 2018; e
j) R$ 216,17 (duzentos e dezesseis reais e dezessete centavos), a partir do mês de julho do
ano-calendário de 2018;

...........................................................................................
VI- .............................................................................
..........................................................................................
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês, a partir do mês
de abril do ano-calendário de 2015 até o mês de junho de 2018; e
j) R$ 2.170,92 (dois mil cento e setenta reais e noventa e dois centavos) por mês, a partir do
mês de julho do ano-calendário de 2018;
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...............................................................................” (NR)
“Art.8º .........................................................................
..........................................................................................
II- ..............................................................................
..........................................................................................
b) ...............................................................................
............................................................................................
10. R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), para os
anos-calendário de 2015, 2016 e 2017; e
11. R$ 4.060,82 (quatro mil e sessenta reais e oitenta e dois centavos), a partir do anocalendário de 2018;
c) ..............................................................................
...........................................................................................
9. R$ 2.275,08 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos) para os anoscalendário de 2015, 2016 e 2017; e
10. R$ 2.594,05 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) a partir do
ano-calendário de 2018;
..........................................................................................
j) (VETADO).
..................................................................................” (NR)
“Art. 10 ......................................................................
...........................................................................................
IX - R$ 16.754,34 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos) para os anos-calendário de 2015, 2016 e 2017; e
X - R$ 19.103,30 (dezenove mil cento e três reais e trinta centavos) a partir do ano-calendário
de 2018.
...................................................................................” (NR)
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Justificação
Sabendo que não há reajuste da tabela progressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física desde o anocalendário de 2015, faz-se necessário verificar as perdas ocorridas no período para um justo reajuste dos
valores cobrados do contribuinte brasileiro.
Em 2016 e 2017, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atingiu,
respectivamente, 6,29% e 2,95%.
A não correção da Tabela do IR pelo índice de inflação faz com que o contribuinte pague mais imposto
de renda do que pagava no ano anterior. Dados do Sindifisco Nacional apontam uma defasagem média
acumulada de 83% desde 1996.
A correção da defasagem da Tabela do IRPF deve se aplicar também a outras deduções previstas na
legislação do Imposto de Renda, especialmente às deduções com dependentes, às despesas com
educação e à parcela isenta dos rendimentos de aposentadoria, pensões e transferência para reserva
remunerada ou reforma, pagos aos contribuintes com mais de 65 anos de idade
Entendendo que é impossível rever a distorção acumulada nos anos anteriores a 2015, a proposta aqui
apresentada reajusta as faixas e os descontos previstos na declaração do Imposto de Renda da Pessoa
Física recompondo o IPCA verificado em 2016 e 2017 somado à projeção oficial para 2018 constante
da LOA (4,2%), totalizando 14,02%.

PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº
814, de 2017, que "Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre
os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial,
recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica."

PARLAMENTARES
Senador José Pimentel (PT/CE)
Deputada Federal Gorete Pereira (PR/CE)
Deputado Federal Tenente Lúcio (PSB/MG)
Deputado Federal Moisés Diniz (PCdoB/AC)
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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador JOSÉ PIMENTEL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso I do art. 3º.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 3º, I, da Medida Provisória 814, editada no curso do recesso
do Congresso Nacional, revoga o §1º do art. 31 da Lei nº 10.848, de 2004. Esse
dispositivo foi o que, a partir do reconhecimento da relevância e do caráter
estratégico dessas empresas para o desenvolvimento nacional e em especial do
Norte e do Nordeste, excluiu do Programa Nacional de Desestatização - PND a
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS e suas controladas:
Furnas Centrais Elétricas S/A, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE e Empresa
Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL e a
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE.
O que se tem, portanto, a partir dessa revogação, é a declarada
intenção e pretensão do Governo ilegítimo do Sr. Michel Temer de promover o
desmonte do setor elétrico estatal, e, com isso, inviabilizar a continuidade de
políticas públicas de grande importância para o País, como o Luz Para Todos, e a
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Gabinete do Senador JOSÉ PIMENTEL

atuação das empresas estatais do setor elétrico como agentes de políticas de
desenvolvimento regional e integração nacional, mas permitir que atuem apenas
como atores econômicos orientados para o lucro, e geridas pela esfera privada.
Tão grave e acintosa é essa medida provisória que, em 11 de janeiro
de 2018, o Juiz da 6ª Vara Federal de Pernambuco, Cláudio Kitner, concedeu, em
ação proposta pelo deputado federal Danilo Cabral (PSB-PE), presidente da Frente
Parlamentar contra a Privatização da Eletrobras, liminar suspendendo tal
dispositivo, o que, pelo menos, impediu a imediata adoção de medidas para tanto.
A decisão reconheceu, ademais, a ausência de urgência e relevância
na medida provisória, o que se evidencia não somente pelo fato de, em ultimo ano
de mandato, o Chefe do Executivo adotar sem aviso prévio medida de enorme
gravidade e impacto, que sem dúvida poderia ser objeto de um debate mais
aprofundado com a própria sociedade e o Parlamento, mas pelo fato de que tais
empresas operam nos respectivos mercados de forma contínua há décadas, nada
havendo que justifique a sua privatização de forma abrupta, em momento de crise
econômica.
Por outro lado, o argumento de que a privatização se faz necessária
para que o Governo possa aportar recursos da ordem de R$ 12,2 bilhões ao
orçamento e reduzir o déficit público, pode ser comparado à solução de quem
vende o almoço para comprar o jantar, pois esse volume de recursos certamente
seria recuperado pela própria receita das empresas.
Além disso, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº
9463/2018, enviado ao Congresso em decorrência dessa decisão judicial, que
“Dispõe sobre a desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras
e altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, e a Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973”. Em seu art. 15, o PL trata da mesma
revogação, restando, portanto, prejudicado o debate desse assunto no bojo da MPV
em questão.
Sala da Comissão,

de

de 2018.

Senador José Pimentel
PT – CE

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

659

MPV 814
00002
COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA N° 814, DE 2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados,
e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a
expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

EMENDA N.º
Inclua-se onde couber:
Art. 1º. A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.13º........................................................................................................
§ 3º-D A partir de 1º de janeiro de 2019, o custo do encargo tarifário, em R$ por MWh, das
quotas anuais da CDE pagas pelos consumidores atendidos em nível de tensão igual ou superior a 69 kV será 1/3 (um
terço) daquele pago pelos consumidores atendidos em nível de tensão inferior a 2,3 kV.
§ 3º-E. A partir de 1º de janeiro de 2019, o custo do encargo tarifário, em R$ por MWh, das
quotas anuais da CDE pagas pelos consumidores atendidos em nível de tensão igual ou superior a 2,3 kV e inferior a
69 kV será 2/3 (dois terços) daquele pago pelos consumidores atendidos em nível de tensão inferior a 2,3 kV.
..................................................................................................................
Art.2º Fica revogado o art. 13,§ 3º-F da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 12.783/2013, proveniente da conversão da Medida Provisória nº 579/2012, trouxe
mudanças profundas para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). As finalidades da Conta foram ampliadas,
passando a abranger, entre outras funções, o custeio de diversos subsídios, antes rateados na estrutura tarifária de
cada distribuidora, e incorporou a responsabilidade pelo pagamento de saldo remanescente de indenizações de ativos
de geração e transmissão. Neste processo, grandes consumidores de energia foram desproporcionalmente onerados.
Grandes consumidores de energia formam as bases das cadeias produtivas nacionais, e têm
no custo com a energia um fator relevante de competitividade. O setor industrial é um dos principais geradores de
riquezas do Brasil, cria empregos de qualidade elevada, paga impostos e tem papel fundamental na retomada do
crescimento da economia.
Porém, em um cenário econômico ainda desafiador, o alto custo da energia representa um
obstáculo para a retomada de investimentos e da produção, com reflexo sobre o emprego, renda e sobre o custo dos
produtos.
A legislação já reconheceu que a forma de rateio da CDE até então utilizada precisava ser
revista, tanto que a Lei nº 13.360/2016 diferenciou a forma de rateio de acordo com o nível de tensão a que se conecta
o consumidor. No entanto, o prazo de transição para a nova regra, que só se encerra em 2030, é demasiado longo, e
em nada reflete na redução dos custos no curto prazo, o que prejudica a recuperação da competitividade da indústria
nacional em um cenário econômico adverso.
Este é um passo importante para reverter subsídios cruzados, reduzir o custo da energia e
estimular a economia brasileira.
Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputada GORETE PEREIRA
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA N° 814, DE 2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária,
cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica.

EMENDA N.º
Inclua-se onde couber:
A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º....................................................................................................................
V – as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica devem
aplicar os recursos provenientes de seus programas de eficiência energética de forma proporcional ao
mercado de cada classe consumidora.

JUSTIFICAÇÃO
Atualmente, as distribuidoras de energia elétrica são obrigadas por lei a investir
0,5% da sua receita operacional em eficiência energética, recurso embutido nas tarifas de todos os
consumidores e que deve ser investido no prazo de dois anos, sob pena de a concessionária incorrer em
multa rigorosa. O investimento é feito por meio de chamadas públicas de projetos de responsabilidade de
cada distribuidora. Entretanto, a despeito do elevado volume de recursos, parcela proporcionalmente
menor é direcionada à indústria.
A flexibilidade de escolha pela concessionária e a assunção dos riscos de não
atendimento da redução de consumo pela distribuidora estimula um comportamento de autoproteção em
que o desenho das chamadas públicas direciona aprovação majoritária de projetos residenciais e
comerciais que focam apenas na troca de equipamentos pequenos, em detrimento de projetos focados na
indústria, onde há maior potencial em eficiência energética
Desde 2008 foram investidos 5 bilhões de reais provenientes dos recursos das
distribuidoras, sendo que apenas 2% desse valor foi direcionado para projetos industriais, apesar de a
indústria ter sido responsável por 4% da arrecadação destes recursos.
Investir em eficiência no setor em que há maior potencial de economia, o industrial,
é benéfico para toda a sociedade pois com menos recursos financeiros é possível alocar um volume
maior de energia para outros usos, promovendo redução de custos, competitividade para a economia e
benefícios ambientais para a sociedade brasileira.
A proposta de emenda tem como objetivo garantir que as distribuidoras invistam o
montante referente à Eficiência Energética proporcionalmente ao mercado de cada classe consumidora.
Dessa forma é possível estimular um comportamento das distribuidoras para realização de chamadas
públicas que permitam e motivem a adesão da classe industrial.

Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputada GORETE PEREIRA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.
EMENDA ADITIVA Nº
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei de
Conversão da Medida Provisória nº 814, de 2017:
"Art. 3º As concessões de geração de energia hidrelétrica
de titularidade da Eletrobrás situadas nas bacias dos rios
Grande e Paranaíba, formadores do Rio Paraná, não
poderão ser incluídas em processo de desestatização,
devendo ser exploradas exclusivamente por empresa sob
controle direto ou indireto da União.
§ 1º As parcelas descontratadas de garantia física de
energia e de potência relativas às usinas hidrelétricas de
que trata o caput serão contratadas prioritariamente com
as concessionárias de distribuição de energia elétrica que
atuem nas Unidades da Federação em que estejam
situadas essas usinas.
§ 2º As parcelas de garantia física de energia e de
potência referidas no § 1º serão valoradas utilizando-se

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

662

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

2

critérios que permitam capturar a redução dos custos de
geração decorrente do fim do período de amortização dos
principais

investimentos

realizados

nessas

usinas

hidrelétricas, buscando-se a modicidade tarifária.”

JUSTIFICAÇÃO

A construção das hidrelétricas situadas nas bacias dos rios
Grande e Paranaíba por Furnas, subsidiária da Eletrobrás, ocorreu a partir da
mobilização da sociedade para promoção do desenvolvimento do país e da
região de influência das usinas e exigiu grandes esforços para a realização dos
investimentos e execução das obras. Cabe aqui lembrar que a empresa foi
criada em 1957, com o objetivo de aproveitar o potencial hidráulico do rio
Grande e solucionar a crise de energia na Região Sudeste. Como bem atesta o
Centro da Memória da Eletricidade no Brasil, para a constituição da companhia
foi necessária a participação de muitas entidades, como o então Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), a Centrais Elétricas de
Minas Gerais S.A. (Cemig), o Departamento de Águas e Energia Elétrica de
São Paulo (DAE-SP), a São Paulo Light e a Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL).
Posteriormente, outros empreendimentos de grande relevância
foram implantados, passando a afetar profundamente a região onde foram
construídas.
Dessa forma, acreditamos que a grande redução dos custos de
geração decorrente do fim do período de amortização dos principais
investimentos realizados deve gerar benefícios imediatos à população,
especialmente nas áreas diretamente afetadas pelos empreendimentos, em
vez de serem alocados a agentes econômicos que não tiveram nenhuma
participação nos esforços de construção dessas grandes obras.
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3

Nesse sentido, apresentamos esta emenda, que pretende
manter sob controle estatal as usinas hidrelétricas de Furnas situadas nas
bacias dos rios Paranaíba e Grande e alocar a energia não contratada dessas
geradoras prioritariamente para as distribuidoras dos Estados em que se
localizam, com a finalidade de obtenção da modicidade tarifária.
Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado TENENTE LÚCIO

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

664

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

MPV 814
00005

ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
Autor

Partido

MOISÉS DINIZ
1.

Supressiva

PCdoB
2.____ Substitutiva

3. ____Modificativa

4. _X_Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigos com a seguinte redação:

Art. O serviço público de distribuição de energia elétrica será prestado diretamente pela
União, ou mediante autorização, concessão ou permissão.
Parágrafo único. A União será responsável por prestar diretamente o serviço
público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que, no ano de 2017,
desenvolvia essa atividade por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, por meio de qualquer regime, incluído o previsto no caput do
art. 9º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.

Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Amazonas Distribuidora de Energia S.A., à Boa Vista Energia S.A., à Companhia
Energética de Alagoas, à Companhia Energética do Piauí, à Centrais Elétricas de
Rondônia e à Companhia de Eletricidade do Acre. (NR) ”

JUSTIFICAÇÃO
As empresas Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (Amazonas D),
Boa Vista Energia S.A. (Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia
Energética do Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de
Eletricidade do Acre (Eletroacre) são as responsáveis pela distribuição de energia elétrica em

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

665

suas respectivas Unidades da Federação. Todas elas são controladas pela Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobrás), que, por seu turno, é uma sociedade de economia mista, sob
controle da União.
Mesmo sendo controlada pela União, a Eletrobrás decidiu, por meio de assembleia
de acionistas realizada em 22 de julho de 2016, não aprovar que as distribuidoras sob seu
controle solicitassem ao Poder Concedente a prorrogação de suas próprias concessões, cuja
exploração é a razão de existirem. Essa mesma assembleia decidiu pela transferência do
controle acionário dessas distribuidoras a terceiros, até 31 de dezembro de 2017, ou pela
liquidação das empresas.
Assim, como não houve o interesse das distribuidoras federais na renovação de suas
concessões, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº 12.783/2013, em 3 de agosto
de 2016, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou as Portarias de números 420, 421,
422, 423, 424 e 425, designando essas empresas responsáveis pela prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que já atuavam, com vistas a garantir a
continuidade do serviço, até que novo concessionário assuma a prestação dos serviços.
Portanto, essas concessões não prorrogadas deverão ser licitadas, conforme disposto
no artigo 8º da Lei nº 12.783/2013. Por sua vez, a Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016,
acrescentou a esse artigo 8º o § 1º-A, facultando à União licitar as concessões não prorrogadas
das distribuidoras federais simultaneamente à transferência do controle dessas empresas,
outorgando os contratos de concessão aos novos controladores.
Dessa forma, criou-se uma situação em que apenas dois desfechos são possíveis: as
distribuidoras federais são privatizadas ou tornam-se empresas sem objeto e são liquidadas.
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essas empresas sejam privatizadas,
incluindo-as na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização. Além disso, a proposta prevê
que a União passe a prestar diretamente, por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, os serviços de distribuição de energia elétrica nas áreas em que as
distribuidoras federais já atuem, dispensando, assim, a realização de uma licitação para
contratação de novos concessionários.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização das distribuidoras
federais de energia elétrica, que deverá causar significativos danos à população e à economia
dos estados afetados, bem como aos trabalhadores dessas estatais, contamos com o apoio dos
parlamentares para a aprovação dessa Emenda.
PARLAMENTAR
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 09 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de energia
elétrica nos Sistemas Isolados; a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica; bem como altera a Lei nº 10.848, de
15 de março de 2004, além de dar outras
providências.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. XX - O art. 21, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 21 .........................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos relativos
a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que não resultem em
aumento do preço unitário da energia constante no contrato original. (nova
numeração).
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica, celebrados até
15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de bem público, sob regime
de produção independente de energia elétrica, com as concessionárias de
serviço público de distribuição de energia elétrica, deverão ser prorrogados até
o termo final da concessão de uso de bem público, mantidas as quantidades e
preços contratados, desde que sejam atendidas as seguintes condições pelo
vendedor: (nova redação)
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração de
energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com critério do
pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP; (nova redação)
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março de 2004;
(nova redação)
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III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de geração
licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro de
comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; (nova redação)
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei; (nova
redação).

JUSTIFICATIVA
Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro de 2003,
convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas de concessão de
uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de energia elétrica eram
realizadas por meio de licitações públicas com o critério do pagamento de máximo
Uso de Bem Público – UBP à União Federal. Posteriormente, os geradores
negociavam com liberdade na comercialização da energia elétrica a ser produzida
pelo Complexo Hidrelétrico para distribuidoras, comercializadoras e consumidores
livres, em regime de competição, o que pressupõe igualdade de condições entre os
competidores.
O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de geração
estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas da proposta dessas
licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado consumidor com as regras do
Ambiente de Contratação Regulada e (ii) retirou-lhe competitividade na medida em
que os geradores passaram a obter suas outorgas mediante o pagamento de UBP de
referência. Os geradores licitados sob o novo regime jurídico pagam
aproximadamente R$ 2/MWh a título de UBP, enquanto os geradores licitados no
regime de UBP máximo pagam cerca de R$76/MWh.
O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições mínimas de
competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP máximo mediante o
acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados em contratações reguladas.
Contudo, há alguns geradores que não puderam se beneficiar da sistemática do art.
18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele tempo tinham contratos de comercialização
de energia vigentes que mantinham o equilíbrio econômico-financeiro de suas
concessões.
Ocorre que em alguns casos, os contratos de comercialização de energia dos
geradores com UBP máxima se encerrarão antes das concessões. Nestes casos, os
geradores de UBP máximo ficaram desequilibrados e sem condições de competição
em igualde de condições com os demais geradores com UBP de referência, pelo prazo
remanescente da concessão.
Para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro destas concessões de UBP
máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº 10.848/2004, bem como para evitar
revisões contratuais que gerem redução de receita da União Federal, é que se propõe
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a prorrogação dos contratos de comercialização de energia existentes, firmados com
as concessionárias de distribuição de energia elétrica, para que o termo contratual do
fornecimento de energia elétrica seja coincidente com o termo final da concessão de
uso de bem público para geração de energia elétrica.

Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

____________________________________________
DEPUTADO SANDRO ALEX
PSD/PR
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00007

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. O art. 21 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 21 ...............................................................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos relativos a
ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que não resultem
em aumento do preço unitário da energia constante no contrato original.
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica, celebrados até
15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de bem público, sob
regime de produção independente de energia elétrica, com as
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica,
deverão ser prorrogados até o termo final da concessão de uso de bem
público, mantidas as quantidades e preços contratados, desde que sejam
atendidas as seguintes condições pelo vendedor:
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração de
energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com critério
do pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP;
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março de 2004;
III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de
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geração licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro
de comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; e
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei.” (NR)

JUSTIFICATIVA
Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro de 2003,
convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas de concessão de
uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de energia elétrica eram
realizadas por meio de licitações públicas com o critério do pagamento de máximo
Uso de Bem Público – UBP à União Federal. Posteriormente, os geradores
negociavam com liberdade na comercialização da energia elétrica a ser produzida
pelo Complexo Hidrelétrico para distribuidoras, comercializadoras e consumidores
livres, em regime de competição, o que pressupõe igualdade de condições entre os
competidores.
O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de geração
estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas da proposta
dessas licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado consumidor com as
regras do Ambiente de Contratação Regulada e (ii) retirou-lhe competitividade na
medida em que os geradores passaram a obter suas outorgas mediante o
pagamento de UBP de referência. Os geradores licitados sob o novo regime jurídico
pagam aproximadamente R$ 2/MWh a título de UBP, enquanto os geradores
licitados no regime de UBP máximo pagam cerca de R$76/MWh.
O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições mínimas de
competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP máximo mediante o
acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados em contratações reguladas.
Contudo, há alguns geradores que não puderam se beneficiar da sistemática do art.
18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele tempo tinham contratos de comercialização
de energia vigentes que mantinham o equilíbrio econômico-financeiro de suas
concessões.
Ocorre que, em alguns casos, os contratos de comercialização de energia dos
geradores com UBP máxima se encerrarão antes das concessões. Nestes casos, os
geradores de UBP máximo ficaram desequilibrados e sem condições de competição
em igualde de condições com os demais geradores com UBP de referência, pelo
prazo remanescente da concessão.
Para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro destas concessões de UBP
máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº 10.848/2004, bem como para evitar
revisões contratuais que gerem redução de receita da União Federal, é que se
propõe a prorrogação dos contratos de comercialização de energia existentes,
firmados com as concessionárias de distribuição de energia elétrica, para que o
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termo contratual do fornecimento de energia elétrica seja coincidente com o termo
final da concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica.

Sala da Comissão, em 05 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. O art. 2º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 2o...........................................................................................................
......................................................................................................................
§ 1º-B. Em no mínimo 2 (dois) anos antes do final do prazo da outorga, ou
em período inferior, caso o prazo remanescente da outorga na data de
publicação desta Lei seja inferior a 2 (dois) anos, o poder concedente
informará ao titular da outorga, para os fins da prorrogação facultada no §
1o-A, o valor do UBP aplicável ao caso, cujo cálculo não será superior ao
valor da geração anual efetiva da usina multiplicada por 0,2 (dois
décimos) da Tarifa Atualizada de Referência - TAR, pago em
duodécimos, no ano subsequente ao da sua apuração.
......................................................................................................................
§ 7o O empreendimento hidráulico cuja autorização ou concessão teve sua
outorga encerrada, porém não tenha sido prorrogada entre 11 de janeiro de
2013 até a data de publicação desta Lei, e que não atenda aos prazos
estabelecidos no § 1-A e no § 1-B do caput, terá 180 (cento e oitenta) dias
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a partir da publicação desta Lei para manifestar ao Poder Concedente seu
interesse em prorrogar nas condições estabelecidas nesta Lei.“ (NR)

JUSTIFICATIVA
A Lei nº 13.360/2016, a partir de uma emenda inserida no PLV 29/2016,
garantiu que os agentes geradores pudessem prorrogar por 30 anos e a título
oneroso as outorgas, tanto de concessão quanto de autorização, de usinas com
potência entre 5MW e 50MW que ainda não tivessem sido prorrogadas.
Esse direito, garantido pelo Congresso Nacional, decorreu do fato de a Lei nº
12.783/2013 prever uma baixa remuneração para as usinas na faixa de potência
citada, caso optassem por renovar utilizando-se do regime de cotas. Tal
remuneração poderia prejudicar possíveis novos investimentos ou até mesmo a
qualidade do serviço.
Com o objetivo de possibilitar a prorrogação da outorga dessas usinas, a Lei
nº 13.360/2016 estabeleceu que o titular do empreendimento deverá arcar com a
Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) e com o Uso do
Bem Público (UBP).
Ocorre que a redação desse novo dispositivo legal trouxe uma indesejável
insegurança jurídica em relação ao UBP, pois a inserção do § 1º-B no art. 2º da Lei
12.783/2013 deixou a critério do Poder Concedente o cálculo do UBP.
A presente emenda é sugerida, então, para corrigir essa distorção. Propõe-se
que o cálculo do pagamento da UBP seja realizado pela multiplicação da geração
anual efetiva por 20% da Tarifa Anual de Referência (TAR). Essa tarifa é bastante
utilizada para o cálculo da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos
Hídricos, pagamento esse relacionado à utilização de recursos naturais. O valor
sugerido, então, mostra-se adequado ao objetivo atual de introduzir previsibilidade
regulatória ao processo.
Hoje, usinas com potência inferior a 100MW licitadas pela maior UBP pagam
um valor da ordem de R$ 10,00/MWh, aproximadamente 32% menor que o valor da
UBP proposta por essa emenda, visto que 20% da TAR atualmente é R$ 14,80.
Também é necessário incluir nesse dispositivo os casos de empreendimentos cujas
outorgas já encerraram, mas não foram prorrogadas, sendo eles usinas
autoprodutoras, de concessão ou de autorização. É sugerida, então, a inclusão do
parágrafo 7º, que dará oportunidade ao agente de manifestar seu interesse em
prorrogar sua outorga ao MME.
Propõe-se, então, modificar o §1º-B e adicionar o § 7º ao art. 2º da Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, de forma que a valoração do UBP para as
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respectivas prorrogações das outorgas seja dada pela multiplicação da geração
anual efetiva por 20% da TAR, conforme texto de emenda aditiva.

Sala da Comissão, em 05 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal
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MPV 814
00009

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. O art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido dos seguintes § 12, § 13 e § 14:
“Art. 26. ..........................................................................................
……………………………………………………………………………..
§ 12. Os aproveitamentos referidos nos incisos I e VI do caput deste artigo,
que atendam às condições de autorização, deverão apresentar a garantia
de fiel cumprimento para outorga da autorização em até 5 (cinco) anos
após notificado do atendimento das condições de autorização.
§ 13. Caso não seja apresentada a garantia de fiel cumprimento no prazo
definido no §12, a ANEEL disponibilizará, no leilão de venda de energia
subsequente, o projeto e a licença ambiental para licitação, devendo o
detentor do registro original ser devidamente indenizado pelo vencedor do
certame.
§ 14. A indenização de que trata o § 13 deverá ser realizada em até 30
(trinta) dias após a realização do certame e antes da emissão da
autorização, valorado a 15% (quinze por cento) do produto entre a potência
instalada do empreendimento e o valor do investimento utilizado para
cálculo da garantia de fiel cumprimento.” (NR)
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JUSTIFICATIVA
A ANEEL estabeleceu, nas Resoluções Normativas (RENs) nº 673/2015 e nº
765/2017, condições para que o empreendedor não permaneça com o projeto de
seu aproveitamento hidrelétrico por tempo indeterminado, e impeça, por isso, que
outros agentes invistam nele. Essas RENs exigem que o agente interessado na
exploração de uma usina solicite a outorga de autorização em até 60 dias após
atender às condições para solicitá-la.
No entanto, mesmo que o agente não tenha comercializado sua energia em um
Leilão de Energia Nova (LEN), de forma a firmar contratos de venda e viabilizar a
construção do seu projeto, a necessidade de solicitar a outorga é mantida. Ocorre
que, após a emissão de sua outorga, fica estabelecido um cronograma de
implantação da sua usina, que pode acarretar em severas penalidades e depósito de
garantia de fiel cumprimento, caso não seja cumprido. Além disso, inicia-se a
contagem do tempo de outorga, que reduzirá o período de comercialização utilizado
para amortizar os investimentos. O resultado disso é a necessidade de preços
maiores para viabilizar a implantação do projeto.
O dispositivo proposto nesta emenda tem o objetivo de permitir que os
empreendedores tenham tempo hábil para implantar a usina e, caso não atendam às
condições e não aportem a garantia de fiel cumprimento, percam o direito ao projeto
cedendo-o aos demais agentes interessados, mediante licitação e correspondente
indenização ao detentor do registro original. Isso é importante para garantir ao
agente que arcou com os custos do projeto o retorno financeiro devido.
Sugere-se então que fique a critério do agente a solicitação da outorga,
limitada a cinco anos após o atendimento das condições de autorização, de forma a
corrigir a distorção de atribuir custos ao agente antes que ele tenha qualquer
garantia de retorno do investimento. Sugere-se o prazo de cinco anos, tendo em
vista ser esse o prazo de validade da Licença Prévia, uma das condições para
autorização do empreendimento. Após o vencimento, recomeça-se o processo de
requerimento de intenção à outorga de autorização, o que faz com que o agente
perca a prioridade em relação ao empreendimento. Assim, nem o agente é onerado
com multas ou redução do prazo de outorga, nem a construção dos
empreendimentos fica prejudicada.

Sala da Comissão, em 05 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal
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MPV 814
00010

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. O art. 13 da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar acrescido
dos seguintes § 2o e § 3o, renumerando-se o parágrafo único:
“Art. 13. ...................................................................................................
§ 1o. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas pelo Poder
Concedente, constituirão atribuições do ONS:
.................................................................................................................
§ 2o. Não será despachado centralizadamente aproveitamento hidrelétrico
com potência instalada igual ou inferior a 50.000 kW (cinquenta mil
quilowatts), salvo quando recomendado pelo ONS ao Poder Concedente,
mediante encaminhamento de relatório técnico específico sobre a
necessidade, considerando os impactos eletro energéticos no SIN.
§ 3o. Fica preservado, a critério do gerador, enquadramento anteriormente
realizado para centrais em operação.” (NR)

JUSTIFICATIVA
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A execução dos processos associados à administração da rede de
transmissão, ao planejamento e à programação da operação do Sistema Interligado
Nacional – SIN é de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico –
ONS. Em um sistema com inúmeras cascatas hidrelétricas, o ONS garante a
otimização energética, além de assegurar a segurança da operação. Com o intuito
de que esses objetivos sejam cumpridos, o ONS despacha diretamente algumas
centrais geradoras.
Tomando como base o principal objetivo do Operador Nacional do Sistema
Elétrico – ONS, sabe-se que as usinas hidrelétricas com capacidade instalada de até
50 MW não contribuem de forma efetiva, já que não possuem capacidade de
otimização energética em cascata devido aos pequenos volumes no reservatório.
Grandes variações de potência no SIN ocorrem com a entrada ou saída de vários
empreendimentos com grande capacidade de geração, o que não é o caso quando
se considera a entrada ou saída de um empreendimento com uma potência de 50
MW.
Desse modo, não se justifica o despacho centralizado destas centrais. Ao
despachar centralizadamente uma central desse tipo, novos custos serão
repassados à sociedade, tendo em vista que são as tarifas que suportam o
orçamento do ONS, além de sobrecarregar o Operador, haja vista que a segurança
do sistema não é garantida pelos mesmos, desviando, inclusive, a atenção sobre as
centrais mais relevantes.
A incerteza regulatória para estes projetos, em que a iniciativa privada assume
por conta e risco todo o custo de desenvolvimento, pode ser reduzida,
fundamentalmente, por esta definição. Porém, havendo o entendimento por parte do
ONS, que seja de suma importância a operação centralizada de um
empreendimento, o Poder Concedente, ao ser indicado pelo Operador, determinará
esta modalidade operativa, não havendo prejuízos à segurança ou à otimização do
SIN.

Sala da Comissão, em 05 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal
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MPV 814
00011

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Incluam-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, os seguintes artigos:
Art X. A Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 2º A Aneel deverá estabelecer, para aplicação a partir de 2017, a
valoração, o montante elegível e as condições de pagamento, para os
participantes do MRE, do custo do deslocamento da geração hidroelétrica
decorrente de:
I – geração termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito,
independentemente desta geração excedente ter ocorrido por
segurança energética ou por restrição elétrica e do momento em que
foi definido o acionamento da mesma;
II – importação de energia elétrica sem garantia física,
independentemente do preço da energia importada e do momento em
que foi definido o acionamento da mesma; e
III - (VETADO)
IV – redução de carga ocasionada por ofertas de consumidores de
energia elétrica, com o fim de substituir geração termelétrica fora da
ordem de mérito.
Art. 2º-A O deslocamento de geração hidrelétrica de que tratam os incisos I e
II do art. 2º, verificado entre 1º de janeiro de 2013 e 26 de abril de 2017, será
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ressarcido ao agente de geração participante do MRE mediante extensão do
prazo das outorgas vigentes, limitada a quinze anos, dispondo o gerador
livremente da energia.
§1º O valor do ressarcimento de que trata o caput será apurado considerando:
I – a diferença entre os Preços de Liquidação de Diferenças históricos e o
preço associado ao custo de oportunidade de geração em razão do
armazenamento incremental;
II – a taxa de remuneração do capital despendido pelo agente gerador; e
III – a atualização monetária pelo IPCA.
§2º O prazo de extensão de que trata o caput será definido considerando:
I – a margem líquida do preço de referência; e
II – a taxa de desconto.
§3º Os Preços de Liquidação de Diferenças históricos aos quais se refere o
§1º serão os valores publicados pela CCEE, para cada período de apuração,
dentro do intervalo temporal aludido no caput.
§4º O preço associado ao custo de oportunidade de geração em razão do
armazenamento incremental, decorrente do deslocamento hidrelétrico, de que
trata o §1º, será definido, para cada ano do intervalo temporal disposto no
caput, a partir do emprego da mesma metodologia para valoração do
deslocamento hidrelétrico referida no art. 2º.
§ 5º A margem líquida do preço de referência de que trata o §2º será definida
a partir da mesma metodologia utilizada na repactuação do risco hidrológico
de que trata o §1º do art. 1º.
§ 6º A taxa de desconto de que trata o §2º e a taxa de remuneração do capital
despendido de que trata o §1º serão iguais à taxa de desconto utilizada na
repactuação do risco hidrológico de que trata o §1º do art. 1º.
§ 7º Compete ao Poder Concedente, por intermédio do Ministério de Minas e
Energia, publicar os valores referidos nos §§ 1º e 2º deste artigo.
Art. 2º-B Os agentes hidrelétricos participantes do MRE deverão ser
ressarcidos dos efeitos econômicos e financeiros decorrentes de:
I – antecipação da garantia física durante a fase de motorização das usinas
hidrelétricas indicadas pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
para prioridade de licitação e implantação;
II – atraso na entrada em operação comercial de cada instalação de
transmissão responsável pelo escoamento da energia elétrica produzida pelas
usinas referidas no inciso I; e
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III – restrições de capacidade de escoamento que, após o início da operação
comercial das instalações referidas no inciso II, restrinjam a produção de
energia pelas usinas referidas no inciso I.
Art. 2º-C Competirá ao Poder Concedente, por intermédio do Ministério de
Minas e Energia, efetuar o cálculo do ressarcimento de que trata o art. 2º-B,
para o que deverão ser consultadas a Empresa de Pesquisa Energética e a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
§ 1º O cálculo referido no caput abrangerá os impactos financeiros suportados
pelos agentes do MRE em decorrência dos fatores listados nos incisos I a III
do art. 2º-B, desde o início das respectivas repercussões econômico
financeiras, enquanto perdurarem seus efeitos e até a sua eliminação efetiva,
considerados:
I – no ressarcimento previsto no inciso I do art. 2º-B, a diferença entre a
garantia física outorgada pelo Poder Concedente e a correspondente
garantia física que seria obtida caso fossem observados os critérios
técnicos, aplicados às demais usinas hidrelétricas, que consideram a
contribuição de energia firme de cada unidade geradora, valorada pelo
preço de energia no mercado de curto prazo em cada período de
apuração;
II – no ressarcimento previsto nos incisos II e III do art. 2º-B, a
diferença entre a energia disponível para geração e a energia
efetivamente gerada em função do atraso ou restrição de transmissão,
valorada pelo preço de energia no mercado de curto prazo em cada
período de apuração; e
III – no ressarcimento previsto nos incisos II e III do art. 2º-B, a energia
disponível para geração será calculada considerando a energia natural
afluente, a disponibilidade verificada das unidades geradoras e a
produtibilidade utilizada no cálculo da garantia física das usinas
envolvidas.
§ 2º O ressarcimento referente ao período compreendido entre o início das
respectivas repercussões econômico-financeiras e o dia 31 de dezembro de
2017 será efetuado por meio de extensão de prazo das outorgas existentes,
consideradas:
I – para o ressarcimento, a taxa de remuneração do capital despendido pelo
agente gerador e a atualização monetária pelo IPCA, conforme disposto no
art. 2º-A; e
II – para o prazo de extensão, a margem líquida do preço de referência e a
taxa de desconto, conforme disposto no art. 2º-A.
§ 3º Os ressarcimentos referentes ao período compreendido entre 1º de
janeiro de 2018 e a eliminação efetiva das respectivas repercussões
econômico-financeiras serão calculados e efetuados mensalmente, por meio
de recursos do encargo de que trata o artigo 1º, § 10, da Lei nº 10.848, de 15
de março de 2004.
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Art 2º-D Para fins do que disposto nos artigos 2º-A, 2º-B e 2º-C deverá ser
considerada a parcela de energia que não tenha sido objeto de repactuação
do risco hidrológico, nos termos do art. 1º, cujo agente de geração titular, no
prazo de até 60 dias, a contar da data de publicação dos valores dos
ressarcimentos e das extensões de prazo de outorga pelo Poder Concedente:
I – comprove não possuir ou desista de ação judicial na qual requeira
isenção ou mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE, bem
como renuncie a qualquer alegação de direito sobre a qual se funde a
referida ação; e
II – apresente, em caso de desistência, o protocolo do requerimento de
extinção do processo com resolução do mérito, ficando dispensados os
honorários advocatícios em razão da extinção da ação.
Art. 2º-E Na hipótese de o agente de geração não ser mais detentor da
outorga do empreendimento que teve sua geração hidrelétrica deslocada, a
extensão do prazo da outorga de que tratam o artigo 2º-A e o § 2º do artigo
2º-C deverá ser promovida em outro empreendimento de geração de sua
titularidade.
Parágrafo único. Caso sejam distintas as garantias físicas do
empreendimento que teve sua geração hidrelétrica deslocada e do
empreendimento que terá seu prazo de outorga estendido, tal diferença será
compensada mediante aumento ou redução do prazo de extensão da outorga.
Art XX. A Lei no 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º ......................................................................................
§ 10 ...........................................................................................
VI – as repercussões econômico-financeiras de que trata o § 3º do art. 2º-C
da Lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015.” (NR)

JUSTIFICATIVA
1.

O objetivo básico da presente emenda é o tratamento da questão dos

“Riscos Não Hidrológicos”, de forma a retirar da responsabilidade dos geradores
hidrelétricos os custos decorrentes desses riscos sobre os quais não têm nenhuma
responsabilidade ou possibilidade de gestão.
2.

A relevância em solucionar a questão dos “Riscos Não Hidrológicos” é

inconteste e já foi destacada pelas autoridades governamentais em diversas
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oportunidades, como na Exposição de Motivos da Medida Provisória n. 814/2017,
tendo, inclusive, merecido destaque as propostas voltadas a este fim formuladas no
âmbito da Consulta Pública n. 33/2017, instaurada pelo MME.
3.

Na presente emenda, propõem-se medidas que efetivamente têm o

condão de equacionar a questão, o que, dentre outros benefícios importantes,
permite pôr fim às ações judiciais nas quais se questionam os motivos determinantes
da frustação da geração hidrelétrica, com consequente degradação do Fator GSF.
4.

A primeira dessas medidas consiste na delimitação precisa das hipóteses,

listadas no artigo 2º da Lei n. 13.203/2015, nas quais os agentes integrantes do
Mecanismo de Realocação de Energia – MRE – farão jus ao ressarcimento dos
custos de deslocamento da geração hidrelétrica.
5.

Com efeito, em sua redação atualmente vigente, o dispositivo em apreço

prevê que a "Aneel deverá estabelecer, para aplicação a partir de 2017, a valoração,
o montante elegível e as condições de pagamento para os participantes do MRE do
custo do deslocamento da geração hidroelétrica decorrente" (i) de "geração
termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito" e (ii) "importação de energia
elétrica sem garantia física".
6.

Ocorre que, no processo de regulamentação da matéria pela Agência

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL –, surgiram diversas controvérsias quanto à
abrangência dos termos empregados na lei, controvérsias essas que impactam
diretamente a forma de quantificação e de valoração do deslocamento.
7.

Destarte, a fim de que não sejam esvaziados, na via regulamentar, os

propósitos legais, propõe-se esclarecer, na própria lei, que:
(i) a geração termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito
será considerada para fins de cálculo do deslocamento independentemente de esta
geração excedente ter ocorrido por segurança energética ou por restrição elétrica e
do momento em que foi definido o seu acionamento; e
(ii) a importação de energia elétrica sem garantia física será
considerada para fins de cálculo do deslocamento independentemente do preço da
energia importada e do momento em que foi definido o seu acionamento.
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Ademais, propõe-se acrescentar a previsão de que os integrantes do

MRE também serão compensados pela "redução de carga ocasionada por ofertas
de consumidores de energia elétrica, com o fim de substituir geração termelétrica
fora da ordem de mérito".
9.

Isso

porque,

nesta

hipótese,

independentemente

de

a

geração

termelétrica fora da ordem de mérito não ter efetivamente ocorrido, o suprimento do
consumidor não se deu por meio de geração hidrelétrica, a qual permanece
deslocada por força de mecanismo regulatório que frustra a geração hidrelétrica sem
que os geradores hidrelétricos tenham gestão ou previsibilidade sobre a utilização
desses mecanismos de oferta para redução de carga.
10.

Ainda a propósito do tema, o artigo 2º-A ora proposto resgata a sugestão

do MME, formalizada na Exposição de Motivos da Medida Provisória n. 814/2017,
para que o ressarcimento a ser efetuado em prol dos geradores hidrelétricos, no
tocante ao deslocamento verificado entre 1º de janeiro de 2013 e 26 de abril de
2017, "sejam tratados mediante extensão de prazo [das outorgas existentes], uma
vez que são contidos no tempo".
11.

A fim de prover maior segurança quanto aos critérios a serem observados

no cálculo do valor do ressarcimento e do prazo de extensão das outorgas
existentes, bem como de evitar discussões supervenientes que posterguem ainda
mais a solução do problema, propõe-se, ainda, que a própria lei estabeleça todas as
balizas necessárias à sua mensuração e definição.
12.

Para a definição do valor do ressarcimento, a ser publicado pelo MME,

propõe-se que sejam consideradas (i) a diferença entre os Preços de Liquidação de
Diferenças históricos e o preço associado ao custo de oportunidade da geração em
razão do armazenamento incremental, (ii) a taxa de remuneração do capital
despendido pelo agente gerador e (iii) a atualização monetária pelo IPCA.
13.

Propõe-se que a fixação do prazo de extensão, por sua vez, também a

ser publicado pelo MME, seja dada a partir da margem líquida do preço de
referência e da taxa de desconto utilizadas na repactuação do risco hidrológico no
Ambiente de Contratação Regulada.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

14.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

685

Outra relevante medida proposta consiste na desoneração do MRE

quanto a custos que não devem ser impostos aos geradores hidrelétricos que o
compõem.
15.

Na Exposição de Motivos da Medida Provisória n. 814/2017, o próprio

MME explicitamente reconheceu que o MRE deve deixar de suportar os efeitos (i)
"da antecipação de garantia física outorgada aos empreendimentos estruturantes" e
(ii) "dos atrasos nas linhas de transmissão que escoam a energia elétrica gerada por
tais empreendimentos".
16.

Com efeito, em linha com o posicionamento externado pelo MME, cabe

reforçar que, ainda que eventuais especificidades dos editais de licitação dos
referidos empreendimentos estruturantes tenham ensejado a oferta de preços mais
módicos nos certames, os beneficiados foram os consumidores da energia desses
empreendimentos, e não os geradores hidrelétricos do MRE.
17.

Nesse sentido, tais medidas não podem ser promovidas à custa do MRE,

sob pena (i) de se promover injustificada transferência de renda dos geradores
hidrelétricos para os consumidores da energia e (ii) de se utilizar o Mecanismo como
instrumento de política tarifária, o que não condiz com o propósito de sua criação,
qual seja, o de compartilhamento de risco hidrológico entre seus integrantes.
18.

Assim, na presente emenda, consigna-se, no artigo 2º-B, que os

geradores hidrelétricos participantes do MRE serão ressarcidos quanto aos efeitos
econômicos e financeiros decorrentes:
(i) da antecipação da garantia física durante a fase de motorização
das usinas hidrelétricas indicadas pelo CNPE para prioridade de licitação e
implantação;
(ii) do atraso na entrada em operação comercial de cada instalação de
transmissão responsável pelo escoamento da energia elétrica produzida pelas
usinas descritas no item (i); e, por medida de coerência,
(iii) das restrições de capacidade de escoamento que, após o início da
operação comercial das instalações de transmissão aludidas no item (ii) acima,
restrinjam a produção de energia pelas usinas referidas no item (i).
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Conforme disciplinado no artigo 2º-C subsequente, o ressarcimento em

questão deverá (i) ser calculado pelo MME, depois de consultadas a EPE e a CCEE,
e (ii) abranger todos os impactos econômico-financeiros suportados pelos geradores
do MRE – desde o início dessas repercussões, enquanto perdurarem seus efeitos e
até a sua eliminação efetiva, de maneira a neutralizar por completo os custos em
questão.
20.

No § 2º do artigo 2º-C, a exemplo do instrumento já previsto no artigo 2º-

A, prevê-se que tais impactos, no tocante ao período compreendido entre o início
das repercussões econômico-financeiras até o dia 31 de dezembro de 2017, devem
ser equacionados por meio da extensão de prazo das outorgas existentes.
21.

Os ressarcimentos a serem feitos de 1º de janeiro de 2018 em diante, até

a eliminação efetiva das repercussões econômico-financeiras, por seu turno, serão
custeados por meio de recursos oriundos do mesmo encargo destinado à cobertura
do deslocamento de geração hidrelétrica, qual seja, o Encargo para Cobertura dos
Custos dos Serviços do Sistema – ESS –, o qual passa a ter essa nova finalidade
explicitada no inciso VI a ser incluído no § 10 do artigo 1º da Lei n. 10.848/2004.
22.

Conforme proposto no artigo 2–D, para todos os ressarcimentos referidos

nos artigos 2º-A, 2º-B e 2º-C, deverá ser considerada a parcela de energia:
(i) que não tenha sido objeto de repactuação do risco hidrológico; e
(ii) cujo gerador titular, em até 60 dias (contados da data de publicação,
pelo MME, dos valores de ressarcimento e dos prazos de extensão das outorgas
existentes), comprove não possuir ou desista de ação judicial na qual requeira
isenção ou mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE, renuncie ao
direito sobre o qual se funde referida ação judicial e, em caso de desistência,
protocolize o correspondente requerimento de extinção do processo com resolução
de mérito – dispensado os honorários advocatícios em razão da extinção da ação.
23.

Por fim, para que não deixem de ser devidamente compensados os

geradores hidrelétricos que tenham suportado os impactos econômico-financeiros
discriminados nesta emenda, mas que não sejam mais detentores das outorgas dos
empreendimentos que tiveram sua geração deslocada, propôs-se, no artigo 2º-E:
(i) que os empreendedores nesta situação façam jus à extensão do
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prazo de outorga em outro empreendimento de geração de sua titularidade; e
(ii) que, em caso de diferença entre as garantias físicas do
empreendimento que teve sua geração hidrelétrica deslocada e do empreendimento
que terá seu prazo de outorga estendido, a diferença seja compensada mediante
aumento ou redução do prazo de extensão da outorga.
Sala da Comissão, em 06 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal
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MPV 814
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado JOÃO PAULO KLEINUBING – PSD/SC
COMISSÃO
MEDIDA

MISTA DA
PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 3º ...............................................................................................
...........................................................................................................
§4º A Subvenção será igual ao valor adicional de receita requerida que
precisaria ser concedido à cooperativa de eletrificação permissionária de
distribuição e concessionárias de pequeno porte, para que suas tarifas de
fornecimento a seus consumidores sejam iguais ou inferiores a 10% (dez
por cento) das tarifas da principal supridora.
................................................................................................. . (NR)

JUSTIFICATIVA
Ao longo do tempo, o cooperativismo tem mostrado à sociedade que a
união de esforços consegue alcançar metas que, se abraçadas individualmente,
seriam simplesmente inatingíveis.
Os diversos seguimentos de cooperação no País representam uma forma
mais fraterna e humana de consolidar participações sem, no entanto, desprezar o
fundamental tratamento igualitário a todos. Nesse sentido, as cooperativas de
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infraestrutura têm marcado sua atuação no desenvolvimento promovendo meios para
a fixação do homem ao campo e contribuindo para o progresso da área rural, que
tem se destacado como componente fundamental do equilíbrio econômico nacional.
Nesse contexto, pode-se afirmar que as cooperativas de eletrificação estão
inscritas na história deste país como propulsoras do avanço rumo à universalização
do serviço de distribuição de energia elétrica.
No entanto, em decorrência da pouca viabilidade econômica, resultante da
baixa densidade de consumidores por km de extensão de redes, o atendimento às
áreas rurais pelas distribuidoras de energia elétrica tem sido de certa forma
marginalizado.
Cabe lembrar que o serviço de distribuição de energia elétrica é um
monopólio estatal puro (União Federal), que, por meio de contrato de concessão,
delega a diversos agentes deste setor a exploração do serviço.
O surgimento das cooperativas de infraestrutura (eletrificação rural) ocorreu
quando o agricultor, cansado de incessantemente buscar seu direito ao atendimento
de sua residência com instalação de energia elétrica, entendeu que a única forma
possível de o alcançar seria unindo esforços e arcando com os custos de
implantação dos sistemas de distribuição.
De se notar que nem o Estado (governo federal) e tampouco as
distribuidoras concessionárias se preocuparam com a integração, deixando este
cidadão brasileiro sem o acesso a um serviço público que constitucionalmente é
direito de todos. Mãos calejadas, empenho coletivo, pioneiros empedernidos em
seus propósitos mais uma vez substituíram com sua tenacidade a inoperância do
poder público.
Assim é que a distribuição de energia implantada pelos cooperados trouxe
progresso às regiões por ela beneficiadas e, não muito raro, o surgimento de vilas
que impulsionadas pela energia elétrica distribuída pelas cooperativas tornaram-se
cidades com significativo grau de desenvolvimento.
Serviço com mais de 90% de universalização, consolidado em redes de
distribuição que, construídas com qualidade e mantidas por equipes diferenciadas,
têm garantido o atendimento com índices de satisfação superiores aos das
concessionárias.
Por sua vez, o agente regulador (ANEEL), pressionado pelas distribuidoras,
passou a exigir a regularização das cooperativas, o que resultou na formatação do
contrato de permissão, em tese uma réplica do contrato de concessão.
Observa-se, porém, que o não conhecimento do mercado atendido pelas
cooperativas pelo órgão regulador acarretou equívocos expressivos na
regulamentação do artigo 13 da Lei nº 10.438/2002.
Ocorre que o modelo de gestão do setor elétrico a cargo da ANEEL foi
criado para viabilizar o atendimento por agentes de distribuição com elevado índice
de consumo e consumidores em suas áreas de concessão.
Por sua vez, as cooperativas de eletrificação não possuem esta formatação
de mercado, sendo que qualquer analogia com o mercado da supridora desconsidere
a importância dos custos imputados a cada agente (concessionária e
permissionária).
O artigo 3º, § 2º do Decreto nº 6.160/2007, impôs uma séria ameaça à
continuidade das cooperativas de eletrificação, ao reduzir em 25%, a cada ano e
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para cada permissionária, o desconto a elas aplicável, a partir do segundo ciclo de
revisão tarifária. Os descontos até então concedidos, possibilitavam praticar tarifas
condizentes e correlatas com as da supridora, mantendo o associado consumidor
satisfeito e, como já mencionado, bem atendido em sua demanda por energia
elétrica.
As diversas manifestações junto a ANEEL foram infrutíferas no sentido de
se equalizar as tarifas a partir da queda dos subsídios, o que levou o segmento a
buscar uma alternativa no Congresso Nacional.
Sensibilizados pelos inúmeros contatos e motivados pelas informações de
importante relevância prestadas pelos órgãos de representação das cooperativas os
parlamentares tentaram equacionar este problema por meio da edição da Lei nº
13.360/2016.
Ocorre que, no processo de regulamentação, se aplicadas as disposições
da Nota Técnica nº 178/2017-SGT-SEM-ANEEL1, seguramente implicará no fim da
existência das cooperativas de eletrificação. A interpretação dada pela ANEEL
resultará em uma diferença de tarifas em desfavor dos consumidores associados das
cooperativas, que poderá superar em mais de 50% as das concessionárias.
Novamente a regulação observou o estabelecido no artigo 9º, § 4º, da Lei
nº 13.360/2016 que possui a seguinte redação:
‟A subvenção será igual ao valor adicional de receita
requerida que precisaria ser concedido à principal
concessionária de distribuição supridora caso os
ativos, o mercado e os consumidores da cooperativa
de
eletrificação
rural,
concessionária
ou
permissionária, fizessem parte de sua concessão.”
Em decorrência, a simples prerrogativa de prorrogar ou fracionar as
subvenções atuais será mero paliativo, que implicará em uma agonia interminável ao
sistema cooperativo. O legislador não reconheceu que a estrutura funcional de cada
cooperativa é única e, dado o número reduzido de consumidores, seus custos
operacionais são muito maiores que a da supridora.
Dada a situação apresentada, entendo que se não houver mudança na Lei
nº 13.360/2016, de forma a viabilizar o atendimento aos associados e
consumidores, a metodologia atual proposta pela ANEEL resultará em sucumbência
de um seguimento econômico que se mantem ao longo de sua existência como um
importante mecanismo de desenvolvimento econômico e social: a área rural do
nosso imenso território brasileiro.

Sala da Comissão, em 06 de fevereiro de 2018.

JOAO PAULO KLEINUBING (PSD/SC)
Deputado Federal

1

Em fase de Audiência Pública, na modalidade Intercâmbio documental, com a finalidade de colher sugestões e
contribuições, visando o aprimoramento do cálculo da subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida
densidade de carga do mercado de cooperativas de eletrificação rural, conforme Lei nº 13.360/2016.
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MPV 814
00013
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017
TIPO

1
5

[ ] SUPRESSIVA
[ ] ADITIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ x] MODIFICATIVA

AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

UF
CE

PÁGINA
01/02

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________
O artigo 3º da MP nº 814/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º Ficam revogados:
I – desde que aprovado em referendo popular, o §1º do art. 31 da Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004;
II - o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição de 1988, também denominada de Constituição Cidadã, é a constituição
mais democrática da história da República Brasileira, pois estabelece ampla participação
popular tanto de forma indireta quanto direta. Já em seu artigo1º estatuiu de forma
categórica que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, na forma da Constituição.
Os mecanismos da democracia direta ganharam evidência na Constituição de 1988, que
estabeleceu o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular como formas legítimas de
manifestação da soberania popular.
A presente emenda pretende lançar mão de um importante instrumento de democracia
direta para consultar o povo brasileiro sobre assunto de grande relevância para o Estado
Brasileiro. O tema desestatização é questão de estado que se sobrepõe aos interesses do
governo de plantão. Por essa razão, entendemos que os cidadãos brasileiros devem ser
consultados sobre o destino deste importante patrimônio da União, assunto de relevante
interesse da Nação.
Desta forma, se impõe que a desestatização da Eletrobrás seja condicionada à aprovação
por referendo popular.
____/____/____
___________________________________________________
DATA

ASSINATURA
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00014
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017
TIPO

1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ X ] MODIFICATIVA 5 [ ] ADITIVA

AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

UF
CE

PÁGINA
01/02

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________
Alterem-se os arts. 2° e 3° da Medida Provisória 814/2017:
Art. 2º A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 13. .................................................................
.......................................................................................
§ 1º-B. O pagamento de que trata o inciso IX do caput, no valor de R$
3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais), será efetuado
no exercício de 2018, em até 10 dias da entrada em vigor desta Lei.

.............................................................................” (NR)
Art. 3º Fica revogado o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009.

JUSTIFICAÇÃO
O processo de privatização ocorrido no Brasil e em outros países teve como característica a oferta
de empresas em preços muito baixos para os compradores, que depois passam a cobrar preços
altíssimos pelos produtos e serviços.
E isso reflete diretamente na opinião pública. Segundo pesquisa recente do Datafolha, 70% dos
brasileiros dizem ser contrários às privatizações.
O controle público da energia serve justamente para impedir que a tarifação abusiva prejudique a
população, a economia e a segurança nacional. Prova disso é que nenhuma potência mundial
privatiza suas matrizes energéticas. Sabe-se, por exemplo, que muitas usinas hidrelétricas dos
Estados Unidos são operadas pelo corpo de engenharia do Exército.
Dessa forma, a presente emenda visa a retomar a proibição de que a Eletrobrás integre o Programa
Nacional de Desestatização. Ademais, propõe que a obrigação de pagamento da dívida da União
com a empresa seja quitada em até 10 dias da entrada em vigor da Lei. O estabelecimento de um
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prazo claro dá maior previsibilidade e garantia à empresa de que receberá os recursos, tão
importantes para sua recuperação.

____/____/____
DATA

___________________________________________________
ASSINATURA
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EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017
TIPO

1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ X ] MODIFICATIVA 5 [ ] ADITIVA

AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

PÁGINA

UF
CE

01/02

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________

Dê-se ao artigo 3º da Medida Provisória nº 814/2017 a seguinte redação:
Art. 3º Fica revogado o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.111,
de 9 de dezembro de 2009.

JUSTIFICAÇÃO

O processo de privatização ocorrido no Brasil e em outros países teve como característica a
oferta de empresas em preços muito baixos para os compradores, que depois passam a
cobrar preços altíssimos pelos produtos e serviços.
E isso reflete diretamente na opinião pública. Segundo pesquisa recente do Datafolha, 70%
dos brasileiros dizem ser contrários às privatizações.
O controle público da energia serve justamente para impedir que a tarifação abusiva
prejudique a população, a economia e a segurança nacional. Prova disso é que nenhuma
potência mundial privatiza suas matrizes energéticas. Sabe-se, por exemplo, que muitas
usinas hidrelétricas dos Estados Unidos são operadas pelo corpo de engenharia do Exército.
Dessa forma, a presente emenda visa a retomar a proibição de que a Eletrobrás integre o
Programa Nacional de Desestatização.
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ASSINATURA
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EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017
TIPO

1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ x ] ADITIVA

AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

PÁGINA

UF
CE

01/02

EMENDA ADITIVA Nº ___________
Inclua-se, onde couber, artigo à Medida Provisória nº 814/2017, com a
seguinte redação:
Art. A desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A –
ELETROBRÁS – e suas subsidiárias fica condicionada à
aprovação por meio de referendo popular.
Parágrafo único. Considera-se desestatização, a exigir referendo
popular, as modalidades de outorga à iniciativa privada de
atividade econômica explorada pelo Estado previstas no §1º do
art. 2º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997.

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição de 1988, também denominada de Constituição Cidadã, é a constituição
mais democrática da história da República Brasileira, pois estabelece ampla participação
popular tanto de forma indireta, através do voto diretom secreto, universal e periódico,
quanto de forma direta. Já em seu artigo1º estatuiu de forma categórica que todo poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, na forma
da Constituição.
Os mecanismos da democracia direta ganharam evidência na Constituição de 1988, que
estabeleceu o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular como formas legítimas de
manifestação da soberania popular.
A presente emenda pretende lançar mão de um importante instrumento de democracia
direta para consultar o povo brasileiro sobre assunto de grande relevância para o Estado
Brasileiro. O tema desestatização é questão de estado que se sobrepõe aos interesses do
governo de plantão. Por essa razão, entendemos que os cidadãos brasileiros devem ser
consultados sobre o destino deste importante patrimônio da União, assunto de relevante
interesse da Nação.
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Desta forma, se impõe que a desestatização da Eletrobrás seja condicionada à aprovação
por referendo popular.

____/____/____
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA N° 814, DE 2017
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 814 de
2017:
Art... A Lei 12.783/2013, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art. 11 As prorrogações referidas nesta Lei deverão ser requeridas
pelo concessionário, com antecedência mínima de 36 (trinta e seis)
meses da data final do respectivo contrato ou ato de outorga,
ressalvado o disposto no art. 5°. (NR)
§ 1° Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for inferior
a 36 (trinta e seis) meses da publicação da Medida Provisória n° 814,
de 2017, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até 210
(duzentos e dez) dias da data do início de sua vigência. (NR)
...
JUSTIFICAÇÃO
O prazo hoje estabelecido pela Lei 12.783/2013 para apresentação
do pedido de prorrogação é de 60 meses, ou seja, cinco anos. Ocorre que esse
prazo apresenta três sérios inconvenientes, que tornam necessário o seu
ajuste para um período mais compatível com a regulação hoje praticada no
setor elétrico brasileiro:
Primeiramente, há que se considerar que a maioria das
distribuidoras que irão passar por esse processo têm seu período de revisão
tarifária de cinco anos ou menos. Assim, iniciar o pedido com a ocorrência de
uma revisão entre esse e a concessão da prorrogação pode alterar
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substancialmente as condições de análise, levando ao poder concedente ter
que aguardar um momento posterior ao pedido para iniciar a análise. A
redução desse prazo para 36 meses ainda permite, com margem de tempo
suficiente, uma análise até mais adequada do pedido de prorrogação.
Em segundo lugar, considerando o dinamismo do setor, a análise
da oportunidade de se conceder uma prorrogação de um serviço tão
importante como o de energia elétrica, deve ter em conta também a situação
mais recente da concessionária, indicando que o prazo mais curto, de 36
meses, se adequa mais a uma posição de maior segurança para a decisão do
Poder Concedente.
Em terceiro lugar, esse prazo de 36 meses de antecedência
preserva o disposto no Art. 4°, § 4°, da Lei 9.074/1995 e nos contratos de
concessão firmados com todas as distribuidoras de energia elétrica do País
anteriormente à MP nº 579/2012.

Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputado RODRIGO DE CASTRO
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA N° 814, DE 2017
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 814 de
2017:

Art... Acrescenta-se o inciso III ao art. 14 da Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002:
“III - Em áreas remotas, distantes das redes de distribuição, o
atendimento será sem ônus de qualquer espécie para o solicitante com
consumo mensal estimado igual ou inferior a 80 kWh que possuir
característica de enquadramento no Grupo B, excetuado iluminação
pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela
distribuidora local”
Art... Modifica-se o § 1º do art. 14 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002:
§ 1o O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de carga
dos consumidores que não se enquadram nos termos dos incisos I, II e
III deste artigo, será realizado à custa da concessionária ou
permissionária, conforme regulamento específico a ser estabelecido pela
ANEEL, que deverá ser submetido a Audiência Pública. (NR)
JUSTIFICAÇÃO
No art. 14, inciso I, da Lei n° 10.438/2002, faz-se necessário incluir previsão
específica para as unidades consumidoras localizadas em áreas remotas
distantes da rede de distribuição, de modo a adequar o Programa da
Universalização à lógica do restante da legislação do Setor Elétrico e assegurar
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o atendimento a toda a população brasileira, independente do local e da forma
de atendimento.
O constante da Lei n° 10.438/2002, que regulamentou a universalização do
serviço público de energia elétrica, não tratou do atendimento a áreas remotas
distantes do sistema de distribuição e que pelas características peculiares
levam a que o suprimento de energia se dê por unidades de geração e
sistemas de transmissão e distribuição que não se encontram interligados ao
SIN.
Considerando que, nessas localidades, por razões técnico-financeiras, há
forma diferenciada de suprimento, não podendo ser este feito por extensão de
rede (muito oneroso para os demais consumidores), como previsto no inciso I
do artigo 14, da Lei n° 10.438/2002, verifica-se também a necessidade de
tratamento específico para a universalização das áreas remotas na redação
atual da Lei de forma que o Programa tenha o alcance social pretendido.
Portanto, faz-se necessário incluir, na Lei 10.438/2002, dispositivo específico
para regular o atendimento, no âmbito da Universalização, ao solicitante que
esteja localizado em áreas distantes das redes de distribuição, denominadas
regiões remotas pelo Decreto n° 7.246/2010, que não podem ser confundidas
com aquelas já tratadas pelo inciso I.
Assim, propõe-se, ainda que o atendimento por meio de extensão de rede reste
impossibilitado nessas regiões, quando o consumo mensal estimado for igual
ou inferior a 80 kWh, que caiba à distribuidora tal atendimento na forma
possível, sem qualquer ônus para o consumidor. Isso garantirá à população
residente nessas regiões acesso à energia elétrica, eliminando dificuldades e
fazendo com que o Programa atinja seus reais objetivos de levar luz para todos
os brasileiros.
Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputado RODRIGO DE CASTRO
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017

1.

Supressiva

Autor

Partido

Deputado Leo de Brito

PT/AC

2.____ Substitutiva

3. ____Modificativa

4. ___X_Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. Em caso de transferência de controle acionário da Eletrobras, ou de suas subsidiárias
e controladas, deverá a União alocar os empregados em outras empresas públicas ou
sociedades de economia mista de seu respectivo controle, nos casos em que não houver a
opção do empregado em permanecer nos quadros da empresa adquirente.
Parágrafo único – Os contratos firmados pela União e empresas adquirentes de
que trata o caput deverão dispor de cláusulas específicas referentes à manutenção
de postos de trabalho, com o direito de opção dos empregados em permanecerem
nos quadros da empresa, com garantia de prazos mínimos, a preservação de
direitos e condições de trabalho asseguradas aos trabalhadores no momento do
negócio, inclusive aquelas de natureza econômica, e sobre o respeito aos padrões
e condições de saúde e segurança do trabalho.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir posições de trabalho caso venha ocorrer a
privatização do sistema Eletrobras.
Essa medida impedirá que um número significativo de trabalhadores seja
desempregado em razão de uma opção adotada pelo governo que tem intenção de reduzir o
patrimônio nacional, beneficiar o capital privado e sem preocupação com os aspectos sociais.
A manutenção desses postos de trabalho também terá alto impacto na realidade econômica
das regiões afetadas, em razão da localização das empresas que deixarão de ter o controle
acionário da União, bem como para a redução da taxa de rotatividade por empresas.

LEO DE BRITO – PT/AC
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MPV 814
00020
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
Autor
Deputado Leo de Brito

1.

Supressiva

2.____ Substitutiva

Partido

PT/AC
3. ____Modificativa

4. ___X_Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. Em caso de transferência de controle acionário de pessoa jurídica originariamente sob
controle direto ou indireto da União, deverá a União alocar os empregados em outras empresas
públicas ou sociedades de economia mista de seu respectivo controle, nos casos em que não houver
a opção do empregado em permanecer nos quadros da empresa adquirente.
Parágrafo único – Os contratos firmados pela União e empresas adquirentes de que trata o
caput deverão dispor de cláusulas específicas referentes à manutenção de postos de trabalho, com o
direito de opção dos empregados em permanecerem nos quadros da empresa, com garantia de
prazos mínimos, a preservação de direitos e condições de trabalho asseguradas aos trabalhadores
no momento do negócio, inclusive aquelas de natureza econômica, e sobre o respeito aos padrões e
condições de saúde e segurança do trabalho.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir posições de trabalho caso venha ocorrer a
privatização de estatais.
Essa medida impedirá que um número significativo de trabalhadores seja desempregado
em razão de uma opção adotada pelo governo que tem intenção de reduzir o patrimônio nacional,
beneficiar o capital privado e sem preocupação com os aspectos sociais. A manutenção desses
postos de trabalho também terá alto impacto na realidade econômica das regiões afetadas, em razão
da localização das empresas que deixarão de ter o controle acionário da União, bem como para a
redução da taxa de rotatividade por empresas.

LEO DE BRITO
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017

1.

Supressiva

Autor

Partido

Deputado Leo de Brito

PT/AC

2.____ Substitutiva

3. ____Modificativa

4. ___X_Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo que adiciona os §§ 9º e 10 ao art. 11 da Lei no 12.783, de
11 de janeiro de 2013, com a seguinte redação:
Art. A Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorara com as seguintes
alterações:.
“Art. 11 .......................................................
...................................................................
§ 9o Os editais de licitação de transferência de controle acionário citada nos §§ 1o-A e
1o-C do art. 8o e § 5o deste art. 11 deverão prever a obrigação por parte do novo
concessionário de manter, por no mínimo 5 (cinco) anos contados a partir da
assunção do novo controlador, pelo menos 90% (noventa por cento) do número total
de empregados existente quando da publicação do edital, sendo que, no mínimo,
70% (setenta por cento) dos empregados do quadro atual deverão ser mantidos
nesse período.
§ 10 Em caso de transferência de controle acionário de pessoa jurídica
originariamente sob controle direto ou indireto da União, de Estado, do Distrito
Federal ou de Município, poderão a União e o controlador originário, se diverso da
União, alocar os empregados em outras empresas públicas ou sociedades de
economia mista de seu respectivo controle.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir posições de trabalho caso venha ocorrer a
privatização das estatais do setor elétrico que não tiveram suas concessões prorrogadas
nos moldes da Lei 12.783/2013. É o caso das distribuidoras do Sistema Eletrobras,
conhecidas como federalizadas: Amazonas Distribuidora de Energia S.A (Amazonas D), Boa
Vista Energia S.A (Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia
Energética de Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de
Eletricidade de Acre (Eletroacre).

LEO DE BRITO - PT/AC
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

proposição

07/02/2018

MPV 814/2017

Autor

nº do prontuário
55531

DEPUTADO OSMAR BERTOLDI DEM/PR
1.



Supressiva

2.

 Substitutiva

Página

3.

 Modificativa

Artigo

4.

 Aditiva

Parágrafo

5.

Substitutivo global

Inciso

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Incluam-se os § 12 e § 13 no art. 26 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996:
“Art. 26. .............
.............
§ 12. Os aproveitamentos referidos nos incisos I e VI do caput deste artigo que tenham obtido a
Licença Ambiental Prévia (LP) e a Reserva de Disponibilidade Hídrica (RDH) deverão apresentar a
garantia de fiel cumprimento para obtenção da autorização em até 5 (cinco) anos da data de emissão da
LP.
§ 13. Caso não seja apresentada a garantia de fiel cumprimento no prazo definido no §12, a
ANEEL disponibilizará, no leilão de venda de energia nova subsequente, o projeto e a licença ambiental
para licitação, devendo o detentor do registro original ser devidamente indenizado pelo vencedor, em até
30 dias após a realização do certame e antes da emissão da autorização, valorado a 15% (quinze por
cento) do produto entre a potência instalada do empreendimento e o valor do investimento utilizado para
cálculo da garantia de fiel cumprimento. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Atualmente os regulamentos da ANEEL exigem que o interessado seja autorizado 60 dias após obtida a
Licença Ambiental Previa – LP e a Reserva de Disponibilidade Hídrica para o aproveitamento hidrelétrico, tendo
que aportar a garantia de fiel cumprimento. Caso não aporte a garantia, a ANEEL cancela o registro para que outro
agente realize novos estudos de engenharia e o licenciamento ambiental, provocando um desperdício de recursos e,
o mais importante, um atraso de no mínimo 5 anos para o licenciamento ambiental do projeto. Na proposta aqui,
dá-se tempo para que o agente equacione a venda de energia, em contrapartida exige-se do mesmo, caso não
consiga que ele ceda os direitos do projeto e licenciamento ambiental, mediante, ressarcimento, para que o
processo não precise ser iniciado do zero.
O ressarcimento é instrumento importante para comprometer o agente a manter todos os atos, direitos e
obrigações válidos e eficazes durante o período que aquele empreendimento está sob sua reponsabilidade,
inclusive atendendo à todos as condicionantes ambientais da LP.
Esta proposta impede o monopólio do Bem Público por um determinado agente, ao mesmo tempo que não
inibe o investimento privado em projetos e licenciamento ambiental.
Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2018.

PARLAMENTAR

OSMAR BERTOLDI
1
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DEPTUADO FEDERAL DEM/PR

2

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

708

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

ETIQUETA

22 Fevereiro 2018

MPV 814
00023
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

proposição

07/02/2018

MPV 814/2017

Autor

nº do prontuário
55531

DEPUTADO OSMAR BERTOLDI DEM/PR
1.



Supressiva

2.

 Substitutiva

Página

Artigo

3.

 Modificativa

4.

 Aditiva

Parágrafo

Inciso

5.

Substitutivo global
alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se o § 9o no art. 26 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996:
“Art. 26. .............
............
§ 9o. O titular de outorga de autorização com prazo de 30 (trinta) anos, cuja instalação
esteja em operação e não tenha sido objeto de penalidade pela ANEEL quanto ao cumprimento do
cronograma de implantação, terá seu prazo de outorga contado a partir da declaração da operação
comercial da primeira unidade geradora, ajustando-se o respectivo termo de outorga. (NR)
...........”
JUSTIFICAÇÃO
O dispositivo em questão busca fazer justiça com empreendedores que efetivamente investiram –
construíram e estão operando centrais de geração – e que, por conta de diversos fatores tiveram a sua
entrada em operação em data muito posterior a emissão da autorização. Um caso específico disto são
aqueles que receberam autorização para exploração dos empreendimentos sem existir garantia da
viabilidade ambiental do mesmo (com a emissão da Licença Ambiental Prévia – LP). Outro caso que
pode ser levantado são Estados onde houve suspensão de emissão de licenciamento ambiental, por
grandes períodos.
Esse ajuste compensaria parcialmente a perda de tempo da efetiva elaboração do empreendimento
e não geraria qualquer impacto na tarifa para o consumidor final. É importante frisar que atualmente o
prazo de autorização é de 35 (trinta e cinco) anos, a partir da emissão da LP, portanto o ajuste aqui
pretendido coloca este conjunto restrito de agentes em situação ainda muito inferior as atuais. Outro
ponto importante à salientar é que, uma vez que não houve imposição de penalidades pela ANEEL, resta
claro que os agentes não deram motivo aos atrasos, sendo estes causados por fatos completamente
alheios à vontade dos empreendedores, não existindo qualquer estímulo a ineficiência dos agentes.
Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2018.
PARLAMENTAR

OSMAR BERTOLDI
DEPUTADO FEDERAL DEM/PR
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EMENDA ADITIVA

Inclua-se os § 12º e § 13º no art. 26 da Lei 9.427, de 26 de dezembro
de 1996:
Art. 26. .............
.............
§ 12º. Os aproveitamentos referidos nos incisos I e VI do caput deste
artigo que estejam em condição de serem autorizados deverão
apresentar, em até 5 (cinco) anos após notificado do atendimento das
condições de autorização, a garantia de fiel cumprimento para emissão
da outorga de autorização.
§ 13º. Caso não seja apresentada a garantia de fiel cumprimento no
prazo definido no §12º, a ANEEL disponibilizará, no leilão de energia
subsequente, o projeto e a licença ambiental para licitação; devendo o
detentor do registro original ser devidamente indenizado pelo
vencedor, em até 30 dias após a realização do certame e antes da
emissão da outorga de autorização, valorado a 15% (quinze por cento)
do produto entre a potência instalada do empreendimento e o valor do
investimento utilizado para cálculo da garantia de fiel cumprimento).
JUSTIFICATIVA
Há atualmente, por parte da Agencia Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), a preocupação relacionada com o tempo que um empreendedor que possua
um projeto de usina hidrelétrica pode permanecer sem construí-la. Em decorrência
dessa preocupação, foi estabelecido, nas resoluções normativas (REN) nº 673/2016 e
nº 765/2017, o prazo de 60 dias para o agente solicitar a outorga de autorização do seu
empreendimento.
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Solicitada a outorga, fica estabelecido um cronograma para construção
da usina, que, caso não seja cumprido, ensejará multas e penalidades aos agentes.
Além disso, dá-se início à contagem do prazo da outorga, isto é, do tempo que o
agente terá para explorar o empreendimento. Um terceiro fator que deve ser
considerado é que, em decorrência da diminuição do tempo de outorga, a investimento
terá menos tempo para ser amortizado, incorrendo no aumento de preço daquela
energia.
Porém, a outorga é obrigatoriamente solicitada após a usina participar
de um leilão, o que não garante que ela tenha conseguido negociar sua energia no
certame. Surge então uma distorção: o agente é obrigado a cumprir um cronograma de
construção da usina sem necessariamente ter viabilizado seu empreendimento.
Para corrigir essa distorção, sugere-se a emenda aqui apresentada. O
agente terá cinco anos para solicitar sua outorga a partir do momento que estiver com
a respectiva documentação completa. Ainda, caso o empreendedor não solicite a
outorga dentro do prazo estabelecido, a ANEEL poderá licitar o projeto de forma a
indenizar a empresa responsável pelos custos arcados com a elaboração do projeto.
Dessa forma, atende-se o objetivo da ANEEL de não deixar com que o
agente passe tempo indeterminado com o empreendimento e permite-se que o agente
tenha tempo de viabilizar a construção da usina. Sugere-se, então, a emenda aditiva do
§ 12 no art. 26 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

Sala da Comissão, 7 de fevereiro de 2018.
Assinatura:

Deputado Jerônimo Goergen
PP/RS
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EMENDA ADITIVA

Inclua-se o § 2o no art. 13 da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998,
renumerando-se o parágrafo único como § 1o:
Art. 13. .............
§ 1o. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas pelo
Poder Concedente, constituirão atribuições do ONS:
............
§ 2o. O empreendimento hidrelétrico, com potência instalada igual ou
inferior a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts), não será despachado
centralizadamente, exceto no caso em que o ONS recomende isto
explicitamente ao Poder Concedente, com o encaminhamento de
relatório técnico específico sobre a necessidade tendo em vista os
impactos eletro-energéticos no SIN. Fica preservado o enquadramento
anteriormente realizado para centrais em operação, a critério do
gerador.
JUSTIFICATIVA
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), cujas atribuições
estão relacionadas ao planejamento e à programação da operação do Sistema
Interligado Nacional (SIN), tem como principal objetivo assegurar a segurança da
operação através da otimização energética em um sistema formado por cascatas
hidrelétricas.
Para cumprir esse objetivo, o ONS determina que algumas usinas
hidrelétricas serão despachadas diretamente por ele, visto que a entrada ou saída de
sua potência na rede do SIN é relevante para a operação. Porém, usinas de pequeno
porte, com capacidade instalada de até 50MW, normalmente não oferecem nenhum
incremento, ou quase nenhum, para a operação do SIN, visto que o pequeno volume
de seus reservatórios não contribui para a otimização energética das cascatas.
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Diante desse fato, não se justifica inicialmente a operação centralizada
dessas usinas. Os custos, caso isso seja feito, serão arcados pela sociedade, que
suporta o orçamento do ONS através de tarifas, e, além disso, sobrecarregará o
Operador em suas atribuições, visto que ele terá que operar usinas irrelevantes para a
segurança do SIN, desvirtuando-se do seu objetivo.
Prever a definição das usinas que serão despachadas centralizadamente
em lei, conforme a emenda apresentada, trará o grande benefício de reduzir a
insegurança regulatória para esses projetos, cujos custos de desenvolvimento são
integramente arcados pela iniciativa privada. Ao mesmo tempo, o dispositivo aqui
proposto prevê que o ONS, a partir de análise técnica consistente, informe ao Poder
Concedente a necessidade de operação centralizada daqueles empreendimentos que se
mostrem relevantes para o SIN.

Sala da Comissão, 7 de fevereiro de 2018.
Assinatura:

Deputado Jerônimo Goergen
PP/RS
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EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA

Modifica-se o §1º-B e adicione-se o § 7º ao art. 2o da Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013:
Art. 2o .........
..............
§ 1º-B. Em no mínimo 2 (dois) anos antes do final do prazo da
outorga, ou em período inferior caso o prazo remanescente da outorga
na data de publicação desta Lei seja inferior a 2 (dois) anos, o Poder
Concedente informará ao titular da outorga o valor do pagamento anual
do UBP para fins de prorrogação, o qual será inferior ao valor da
geração anual efetiva da usina multiplicada por 20% da Tarifa
Atualizada de Referência - TAR, que será pago em duodécimos, no
ano subsequente ao da sua apuração.
.................
§ 7º O empreendimento cuja autorização ou concessão teve sua outorga
encerrada, e não tenha sido prorrogado, a partir de 11 de janeiro de
2013 até a data de publicação desta Lei, e que não atenda aos prazos
estabelecidos no § 1-A e no § 1-B deste caput, terá 180 dias a partir da
publicação desta lei para se manifestar ao poder concedente sobre o
interesse de prorrogar nas condições estabelecidas nesta Lei. (NR)
JUSTIFICATIVA
O Congresso Nacional, por meio de uma emenda acolhida no âmbito
do PLV 29/2016, que deu origem à Lei 13.360/2016, garantiu aos agentes geradores a
prorrogação, por 30 anos, a título oneroso, das concessões e autorizações das usinas
hidrelétricas com capacidade entre 5 e 50 MW para aqueles que não tiveram a outorga
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prorrogada.
A justificativa para tal permissão foi a inadequação do regime de
quotas previsto na Lei 12.783/2013 às usinas de pequeno porte, cuja baixíssima
remuneração prejudicaria a realização de novos investimentos e a qualidade na
prestação do serviço. A nova disciplina legal previu, então, que, para fins da
prorrogação, o titular do empreendimento deverá recolher a Compensação Financeira
pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) e pagar pelo Uso do Bem Público (UBP).
Em relação ao UBP, a redação da nova disciplina, dada pela inserção
do § 1º-B no art. 2º da Lei 12.783/2013, trouxe ampla margem de discricionariedade
ao Poder Concedente no seu cálculo, resultando em indesejável insegurança jurídica.
Para corrigir tal distorção, sugere-se a presente emenda aditiva,
definindo-se que o cálculo do pagamento da UBP deverá ter como valor teto a
multiplicação da geração anual efetiva por 20% da Tarifa Anual de Referência – TAR.
A TAR já é utilizada amplamente para o cálculo de outro pagamento que diz respeito
à utilização de recursos naturais, seja ele a Compensação Financeira pela Utilização
de Recursos Hídricos – CFURH. Portanto, mostra-se adequada ao objetivo atual
também, introduzindo previsibilidade e estabilidade regulatória ao processo.
Ressalte-se que o valor pago, em R$/MWh, com esta metodologia, é
superior ao valor médio atual pago por UHEs, com potência inferior a 100MW,
licitadas pela maior UBP, que é da ordem de R$ 10/MWh, sendo que atualmente 20%
da TAR equivale a R$ 14,80/MWh.
Para tratar os casos dos empreendimentos cuja outorga já se encerrou e
não houve prorrogação, tanto para ativos de autoprodução quanto de concessão e
autorização, propõe-se a inclusão do parágrafo 7º, de forma a possibilitar que esses
agentes demonstrem interesse ao MME em prorrogar sua outorga.
Sendo assim, propõe-se modificar §1º-B e adicionar o § 7o ao art. 2o
da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, de forma que a valoração do UBP para as
respectivas prorrogações das outorgas tenha como valor teto a multiplicação da
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geração anual efetiva por 20% da TAR, conforme texto de emenda aditiva.

Sala da Comissão, 7 de fevereiro de 2018.
Assinatura:

Deputado Jerônimo Goergen
PP/RS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 09 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados; a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica; bem como altera a Lei nº 10.848, de
15 de março de 2004, além de dar outras
providências.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. XX - O art. 21, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 21 .........................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos relativos
a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que não resultem
em aumento do preço unitário da energia constante no contrato original. (nova
numeração).
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica, celebrados até
15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de bem público, sob
regime de produção independente de energia elétrica, com as
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica,
deverão ser prorrogados até o termo final da concessão de uso de bem
público, mantidas as quantidades e preços contratados, desde que sejam
atendidas as seguintes condições pelo vendedor: (nova redação)
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração de
energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com critério do
pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP; (nova redação)
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março de 2004;
(nova redação)
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III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de
geração licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro de
comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; (nova redação)
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei; (nova
redação).

JUSTIFICATIVA
Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro de 2003,
convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas de concessão de
uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de energia elétrica eram
realizadas por meio de licitações públicas com o critério do pagamento de máximo
Uso de Bem Público – UBP à União Federal. Posteriormente, os geradores
negociavam com liberdade na comercialização da energia elétrica a ser produzida
pelo Complexo Hidrelétrico para distribuidoras, comercializadoras e consumidores
livres, em regime de competição, o que pressupõe igualdade de condições entre os
competidores.
O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de geração
estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas da proposta
dessas licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado consumidor com as
regras do Ambiente de Contratação Regulada e (ii) retirou-lhe competitividade na
medida em que os geradores passaram a obter suas outorgas mediante o
pagamento de UBP de referência. Os geradores licitados sob o novo regime jurídico
pagam aproximadamente R$ 2/MWh a título de UBP, enquanto os geradores
licitados no regime de UBP máximo pagam cerca de R$76/MWh.
O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições mínimas de
competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP máximo mediante o
acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados em contratações reguladas.
Contudo, há alguns geradores que não puderam se beneficiar da sistemática do art.
18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele tempo tinham contratos de comercialização
de energia vigentes que mantinham o equilíbrio econômico-financeiro de suas
concessões.
Ocorre que em alguns casos, os contratos de comercialização de energia dos
geradores com UBP máxima se encerrarão antes das concessões. Nestes casos, os
geradores de UBP máximo ficaram desequilibrados e sem condições de competição
em igualde de condições com os demais geradores com UBP de referência, pelo
prazo remanescente da concessão.
Para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro destas concessões de UBP
máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº 10.848/2004, bem como para evitar
revisões contratuais que gerem redução de receita da União Federal, é que se
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propõe a prorrogação dos contratos de comercialização de energia existentes,
firmados com as concessionárias de distribuição de energia elétrica, para que o
termo contratual do fornecimento de energia elétrica seja coincidente com o termo
final da concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica.

Sala da Comissão, em de fevereiro de 2018.

Deputado Toninho Wandscheer
PROS/PR
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Suprima-se o art. 2º da Medida Provisória nº 814, de 28 de dezembro de 2017.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetiva suprimir da proposta apresentada pelo Poder Executivo o dispositivo
que permite que o valor reembolsado pela União, ao grupo Eletrobras, referente às despesas de
combustível comprovadas mas não reembolsadas por força das exigências de eficiência
econômica e energética, seja equacionado no processo de desestatização pretendido pelo
Governo Federal.
O reembolso das despesas de gastos, no valor de até R$ 3,5 bilhões, com a compra de
combustível para termelétricas no Norte do País deveria ter ocorrido até dezembro de 2017, assim
a prorrogação do prazo de pagamento para dezembro de 2018, a fim de possibilitar à Eletrobras
a utilização desse crédito para abatimento no valor da outorga e ter direito a novos contratos de
concessão para suas usinas, trata-se de mais uma medida no sentido de viabilizar a privatização
do setor elétrico colocando em risco a segurança energética nacional.
Frise-se que além da União condicionar o reembolso à disponibilidade orçamentária e financeira,
nos termos da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, postergou em um ano o prazo para pagamento
do débito à Eletrobras afetando, negativamente, a situação financeira da companhia.
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Assim, suprimir o art. 2º da Medida Provisória nº 814, de 28 de dezembro de 2017, significa
dificultar o processo de privatização, que deverá causar significativos danos à população, à
economia do país, bem como a todos os trabalhadores desse setor.
Diante do exposto, solicito a aprovação da presente emenda.
Assinatura

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO/PDT-CE

Brasília, de

de 2018.
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MPV 814
00029 ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
06/02/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, de 2017
AUTOR
Dep. André Figueiredo /PDT-CE

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
1 (x) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Suprima-se o inciso I do art. 3º da Medida Provisória nº 814, de 28 de dezembro de 2017.

JUSTIFICATIVA
Necessário se faz manter o §1º do art.31 da Lei n.º 10.848, de 15 de março de 2004, revogada
pelo inciso I, do art.3º da Medida Provisória nº 814, de 2017, uma vez que a Lei exclui as Empresas
Elétricas Brasileiras - Eletrobras e suas subsidiárias do Programa Nacional de Desestatização –
PND.
A medida pode ser vista como um passo para viabilizar a alienação das empresas públicas do
setor elétrico para a iniciativa privada colocando em risco a segurança energética nacional.
Ressalte-se que a Eletrobras cumpre importante papel no desenvolvimento econômico brasileiro.
Mesmo após a década de noventa, quando sofreu com a privatização, conseguiu manter algumas
importantes usinas e linhas de transmissão em seu portifólio.
A privatização da Eletrobras representará a perda de controle sobre a energia elétrica do país,
que ficará nas mãos de gestores privados, em grande parte estrangeiros. Portanto, o Brasil
abdicará não apenas do controle sobre a energia mas também sobre a vazão de rios, o que
envolve a gestão dos múltiplos usos das águas, como irrigação e navegação, sendo por isso
temerária no que tange a manutenção da soberania do país.
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Para além, a Eletrobras é, ainda hoje, um importantíssimo instrumento de promoção de política
pública no setor de energia elétrica e essencial indutora do desenvolvimento econômico e mesmo
tecnológico.
Diante do exposto, suprimir o inciso I do art. 3º da Medida Provisória nº 814, de 28 de dezembro
de 2017, significa manter o setor elétrico estatizado a fim de garantir a segurança energética e a
soberania nacional.
Assim, considerando a importância dessa medida, solicito o apoio dos nobres pares para a
aprovação da presente emenda.
Assinatura
DEP. ANDRÉ FIGUEREDO/ PDT-CE

Brasília, de

de

2018.
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MPV 814

CÂMARA DOS DEPUTADOS
00030
Deputado Federal Weliton Prado
Comissão de Defesa do Consumidor

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do serviço público de
energia elétrica.
EMENDA SUPRESSIVA Nº _________/2018
(Do Sr. Weliton Prado)

Art. 1º Suprima-se os artigos 1º e 2º da Medida Provisória nº 814, de 28
de dezembro de 2017.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 814/2017 foi publicada com o objetivo de permitir
a privatização da Eletrobras e suas subsidiárias, inserindo-as no Programa
Nacional de Desestatização (PND).
Estima-se que os artigos 1º e 2º da Medida Provisória transferiram aos
consumidores de energia elétrica de todo o Brasil um custo da ordem de R$ 7
bilhões, o que é inaceitável e não suportado mais pela população.
Além de ver suas próprias contas aumentarem por erros de gestões e
decisões ilegais, os consumidores ainda pagam a conta dos consumidores
industriais, que usam a energia elétrica como insumo de seus processos
produtivos e repassem os custos no preço dos produtos e serviços oferecidos a
população
Com o aumento de custos da energia, ainda teremos a perda de
competitividade das empresas frente a produtores internacionais que se traduz
em impactos negativos para toda a economia, com reflexos sobre o emprego e
a renda.
Sala das Sessões, em fevereiro de 2018.

WELITON PRADO
DEPUTADO FEDERAL – PROS/MG
Gabinete Brasília: Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gab. 862, Anexo IV, CEP 70160-900 - Brasília – DF
E-mail: falecomwelitonprado@gmail.com – Fone: (61) 3215 5862 ou (31) 9956 6491 (zap)
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MPV 814
00031

EMENDA Nº ________
(à MPV 814/2017)

Dê-se ao art. 24º da Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016, a seguinte
redação:
“Art. 24.
Os empreendimentos hidroelétricos não despachados
centralizadamente que optarem por participar do MRE somente poderão ser excluídos do
referido mecanismo em caso de perda de outorga ou pelo não atingimento de critérios
mínimos de geração a serem definidos em regulamentação específica pela ANEEL, não sendo
permitida sua saída do mecanismo por solicitação própria.”

JUSTIFICAÇÃO
A proposta da Medida Provisória 814/2017, entre outros itens, dispõe
sobre a repactuação do risco hidrológico das usinas hidrelétricas participantes do
Mecanismo de Realocação de Energia - MRE. Conforme pontuado em sua exposição
de motivos, a MP tem por objetivo “reforçar o incentivo à desistência das ações
judiciais” nas quais questionam os motivos determinantes da frustração da geração
hidrelétrica, com consequente degradação do Fator GSF.
Entendemos por oportuno corrigir na mesma Medida Provisória
o tratamento não isonômico dado aos empreendimentos não despachados
centralizadamente com relação à sua participação no MRE. Segue uma breve
recapitulação do propósito norteador deste mecanismo antes de se ir à disfunção
existente na legislação vigente.
O Mecanismo de Realocação de Energia – MRE foi concebido com a
finalidade expressa de mitigar os riscos hidrológicos, conforme previsto na Lei
9.427/96:
Art. 26. Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante delegação
à ANEEL, autorizar:
Emenda ao texto inicial.
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I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 5.000
kW (cinco mil quilowatts) e igual ou inferior a 30.000 kW (trinta mil quilowatts),
destinado a produção independente ou autoprodução, mantidas as características de
pequena central hidroelétrica;
(...)
VI - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência
superior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts) e igual ou inferior a 50.000 kW
(cinquenta mil quilowatts), destinado à produção independente ou autoprodução,
independentemente de ter ou não característica de pequena central hidroelétrica.
(...)
§ 2o Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado
e ou integrado ao sistema elétrico, é assegurada a participação nas vantagens
técnicas e econômicas da operação interligada, especialmente em sistemática
ou mecanismo de realocação de energia entre usinas, destinado a mitigação
dos riscos hidrológicos, devendo também se submeter ao rateio do ônus, quando
ocorrer. (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002)
O Decreto nº 2.655/1998 regulamenta o MRE sem fazer qualquer
distinção entre usinas despachadas centralizadamente ou não:
Art. 20. As regras do MAE deverão estabelecer o mecanismo de
Realocação de Energia - MRE, do qual participarão as usinas hidrelétricas com o
objetivo de compartilhar entre elas os riscos hidrológicos.
Art 24. Os riscos de indisponibilidade das usinas de geração
hidrelétrica, de natureza não hidrológica, serão assumidos individualmente
pelas usinas participantes, não sendo, portanto, cobertos pelo MRE.
Já o Decreto nº 3.653/2000 atribui à Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL a responsabilidade de regulamentar o MRE.
A ANEEL, por meio de sua Resolução Normativa nº 409/2010 em
seu artigo 3º estabelece como opcional a participação de empreendimentos
hidrelétricos não despachados centralizadamente e seu artigo 4º define as
condições para entrada e saída do MRE:
Emenda ao texto inicial.
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Art. 3º A adesão ao MRE de empreendimento hidrelétrico não
despachado centralizadamente é opcional.
Art. 4º Para empreendimento hidrelétrico não despachado
centralizadamente sua opção de adesão ou de desligamento do MRE poderá
ocorrer a qualquer tempo e deverá ser mantida por um período mínimo de 12 meses
consecutivos.
O MRE foi concebido com a finalidade expressa de mitigar os riscos
hidrológicos – sejam eles positivos ou negativos – entre todos os seus participantes,
na proporção de suas garantias físicas. Participam do mecanismo, em regime de
solidariedade, as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente pelo ONS e,
facultativamente, as pequenas centrais hidrelétricas cuja participação.
Ocorre que, nos últimos anos, o MRE tem sofrido severamente
tanto pela grave crise hídrica quanto por uma série de interferências exógenas, que
afetaram diretamente a geração de energia alocada aos seus participantes.
Vale mencionar também que o MRE, conforme já vem sendo tratado na MP
814/2017, tem sofrido uma série de intervenções políticas e regulatórias, que
não constituem risco hidrológico, mas influenciam negativamente a produção de
energia e o processo alocativo dentro do mecanismo, ampliando indevidamente
seu risco de déficit (GFOM, importação de energia sem garantia física, antecipação
de garantia física dos projetos estruturantes, atraso nas linhas de transmissão).
Prejudicando ainda mais o MRE, o art. nº 24 da Lei nº
13.360/2016 passou a impedir a exclusão dos empreendimentos não despachados
centralizadamente do referido mecanismo, mesmo os que performam abaixo de
condições mínimas:
Art. 24. Os empreendimentos hidroelétricos não despachados
centralizadamente que optarem por participar do MRE somente poderão ser
excluídos do referido mecanismo por solicitação própria ou em caso de perda de
outorga.
Pode-se elencar as consequências negativas desse comando legal:

Emenda ao texto inicial.
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A arbitragem na participação ou não do MRE por parte dos
empreendimentos não despachados centralizadamente gera prejuízos
objetivos ao demais participantes do mecanismo.

Sendo o MRE um mecanismo de mutualização e compartilhamento de riscos,
entende-se não ser apropriado que apenas uma parte dos participantes,
neste caso os empreendimentos não despachados centralizadamente,
tenha opção de entrar e sair do referido mecanismo.
(ii)

Desbalanço estrutural entre a energia alocada a estes empreendimentos
e suas garantias físicas.

Como os empreendimentos podem arbitrar a respeito de sua participação ou
não no mecanismo, podem fazê-lo apenas quando sua situação hidrológica
é desfavorável, aumentando assim o ônus dos demais participantes.
Importante notar que o próprio regulador, por meio da já
mencionada Resolução Normativa nº 409/2010, estabeleceu critérios para exclusão
do MRE dos empreendimentos hidrelétricos não despachados centralizadamente,
que não tenham performado dentro de determinados critérios.
“Art. 8º Caso a geração média de energia elétrica do empreendimento,
calculada segundo o que dispõe o artigo anterior, não atenda os limites a seguir
definidos, a ANEEL notificará ao agente responsável sobre a possibilidade de exclusão
do MRE no cálculo subsequente.
Resta claro que a possibilidade das usinas não
despachadas centralizadamente poderem arbitrar sobre sua participação no MRE
e a impossibilidade de serem excluídas por baixa performance traz implicações
negativas e indevidas aos demais participantes do MRE, dentre elas a degradação
do Fator GSF.
Por fim, entendemos que a nova proposta de redação
corrige a disfunção provocada pela redação original, traz segurança ao regulador
ao explicitar sua atribuição e responsabilidade em definir os critérios de exclusão

Emenda ao texto inicial.
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de agentes com baixa performance e, por fim, constitui um passo claro rumo à
sustentabilidade do MRE.

Senado Federal, 7 de fevereiro de 2018.
Senador Sérgio Petecão
(PSD - AC)
Vice-Líder do Governo

Emenda ao texto inicial.
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MPV 814
00032
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 814/2017

07/02/2018
Autor

Nº do prontuário

Deputado Pauderney Avelino (DEM/AM)
1



Supressiva

Página
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 Substitutiva
Artigo

3.

Modificativa
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Parágrafo

” XAditiva
Inciso

5. ” Substitutivo global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 814 de 2017:
Art.... A Lei 12.783/2013, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art.11 As prorrogações referidas nesta Lei deverão ser requeridas pelo
concessionário, com antecedência mínima de 36 (trinta e seis) meses da data final do
respectivo contrato ou ato de outorga, ressalvado o disposto no art. 5º. (NR)
§ 1º Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for inferior a 36 (trinta e
seis) meses da publicação da Medida Provisória nº 814, de 2017, o pedido da
prorrogação deverá ser apresentado em até 210 (duzentos e dez) dias da data do início
de sua vigência. (NR)

JUSTIFICATIVA
O prazo hoje estabelecido pela Lei 12.783/2013 para apresentação do pedido de
prorrogação é de 60 meses, ou seja, cinco anos. Ocorre que esse prazo apresenta três sérios
inconvenientes, que tornam necessitário o seu ajuste para um período mais compatível com a
regulação hoje praticada no setor elétrico brasileiro:
Primeiramente, há que se considerar que a maioria das distribuidoras que irão passar por esse
processo tem seu período de revisão tarifária de cinco anos ou menos. Assim, iniciar o pedido
com a ocorrência de uma revisão entre esse e a concessão da prorrogação pode alterar
substancialmente as condições de análise, levando ao poder concedente ter que aguardar um
momento posterior ao pedido para iniciar a análise. A redução desse prazo para 36 meses ainda
permite, com margem de tempo suficiente, uma análise até mais adequada do pedido de
prorrogação.
Em segundo lugar, considerando o dinamismo do setor, a análise de oportunidade de se
conceder uma prorrogação de um serviço tão importante como o de energia elétrica, deve ter
1
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em conta também a situação mais recente da concessionária, indicando que o prazo mais curto,
de 36 meses, se adequa mais a uma posição de maior segurança para a decisão do Poder
Concedente.
Em terceiro lugar, esse prazo de 36 meses de antecedência preserva o disposto no Art. 4º, § 4º,
da Lei 9.074/1995 e nos contratos de concessão firmados com todas as distribuidoras de
energia elétrica do País anteriormente à MP nº 579/2012.

Deputado Pauderney Avelino (DEM/AM)

PARLAMENTAR
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MPV 814
00033

EMENDA ADITIVA
(à Medida Provisória n° 814/2017)
Acrescente-se, onde couber, no texto da Medida Provisória nº
814, de 29 de dezembro de 2017, o seguinte artigo:
Art. xx. O artigo 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
passa a vigorar com a seguinte redação:
...............................................................................................
§ 5º As regras para a resolução das eventuais divergências
entre os agentes integrantes da CCEE serão estabelecidas na
convenção de comercialização e em seu estatuto social, que
deverão constar a opção do agente por arbitragem ou pelo
judiciário, no ato da adesão.
§ 6º As empresas públicas e as sociedades de economia mista,
suas subsidiárias ou controladas, titulares de concessão,
permissão ou autorização, ficam autorizadas a integrar a CCEE.
JUSTIFICAÇÃO
Os parágrafos 5º e 6º do artigo 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
obrigam os agentes participantes da CCEE a resolverem as eventuais
divergências por meio do mecanismo e da convenção de arbitragem.
Diante das dificuldades encontradas ao longo dos últimos 13 anos e como o
setor elétrico trata de assuntos específicos e técnicos, a experiência
demonstrou que a solução por arbitragem pode não ser a ideal.
Assim, sugere-se com a proposta de emenda, que seja retirada essa
obrigação, para que os agentes possam ter a oportunidade de escolha do
processo de resolução de divergências, por arbitragem ou por via judicial.

JOÃO CARLOS BACELAR
Deputado Federal – PR/BA
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EMENDA ADITIVA
(à Medida Provisória n° 814/2017)
Acrescente-se, onde couber, no texto da Medida Provisória nº
814, de 29 de dezembro de 2017, o seguinte artigo:
Art. Xxx Dê-se ao art.3-A à Lei nº 10.848, de 2004, a seguinte redação:
“...
Art. 3º-A Os custos decorrentes da contratação de energia de
reserva de que trata o art. 3º desta Lei nº, contendo, dentre outros,
os custos administrativos, financeiros e encargos tributários, serão
rateados entre todos os usuários finais de energia elétrica do
Sistema Interligado Nacional - SIN, incluindo os consumidores
referidos nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e
no §5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e os
autoprodutores na parcela do consumo líquido, conforme
regulamentação.
...”
JUSTIFICAÇÃO
Assim como fora estabelecido para os demais encargos, é necessário atualizar o
dispositivo legal de que os autoprodutores estão comprometidos com a energia de
reserva apenas na parcela de seu consumo líquido. Deste modo, mantém-se a
coerência ao resguardar a parcela de autoprodução, que já investiu na expansão
da geração, de o fazer novamente, desta vez na forma de encargo.
A proposta ratifica a situação existente hoje, já regulamentada, deixando o texto
mais claro.
Por essa razão, apresento a presente emenda e peço apoio dos demais
parlamentares para sua aprovação.

Sala das Comissões,

JOÃO CARLOS BACELAR
Deputado Federal – PR/BA
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EMENDA ADITIVA
(à Medida Provisória n° 814/2017)
Adiciona-se, onde couber, no texto da Medida Provisória nº
814, de 29 de dezembro de 2017, o seguinte artigo:

Art. Xxx Ficam revogados os parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Lei 12.783, de
11 de janeiro de 2013.
JUSTIFICAÇÃO
Os parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
interferem no mercado de energia ao proibir a comercialização de excedentes
pelos autoprodutores das usinas hidrelétricas até 50 MW cujas concessões
foram prorrogadas.
Tais dispositivos impedem o livre mercado e prejudica desnecessariamente as
empresas autoprodutoras de energia elétrica.
Por essa razão, apresento a presente emenda e peço apoio dos demais
parlamentares para sua aprovação.

Sala das Comissões,

JOÃO CARLOS BACELAR
Deputado Federal – PR/BA
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MPV 814
00036

EMENDA ADITIVA
(à Medida Provisória n° 814/2017)
Acrescente-se, onde couber, no texto da Medida Provisória nº 814, de 29 de
dezembro de 2017, o seguinte artigo:
Art. Xxx A venda de energia elétrica por produtor independente ou de excedentes
do autoprodutor poderá ser feita para:
I – consumidores de energia elétrica integrantes de complexo comercial, aos
quais o produtor independente e/ ou autoprodutor também forneça vapor oriundo
de processo de co-geração;
II – consumidores de energia elétrica alocados dentro do terreno onde se
encontra a instalação industrial de propriedade do produtor independente ou do
autoprodutor.
Parágrafo Único. Fica revogado o item III do artigo 12 da Lei nº 9074 de 07 de
julho de 1995.
JUSTIFICAÇÃO
Atualmente, a venda de energia dentro de complexos industriais por produtores
independentes é definida pelo inciso III do Art. 12 da Lei nº 9.074/1995. Em
alguns casos, apesar de haver trocas de insumos provenientes do processo
produtivo de ambos os consumidores, o vapor não está presente. Vale ressaltar
que a necessidade de se acessar o sistema de distribuição em outro ponto,
mesmo sendo participante de complexo industrial com geração no sitio traz custos
adicionais desnecessários, podendo inclusive inviabilizar investimentos e as
consequentes criação de empregos e novas tecnologias.
Diante do exposto, faz-se necessária a modernização e regularização desse
aspecto da legislação, mantendo a exigência do fornecimento de vapor para os
complexos comerciais (inciso I) e regularizando a situação existente nas
instalações industriais (inciso II).
Por essa razão, apresento a presente emenda e peço apoio dos demais
parlamentares para sua aprovação.
Sala das Comissões,

JOÃO CARLOS BACELAR
Deputado Federal – PR/BA
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EMENDA ADITIVA
(à Medida Provisória n° 814/2017)
Acrescente-se, onde couber, no texto da Medida Provisória nº
814, de 29 de dezembro de 2017, o seguinte artigo:
Acrescente-se a Seção III na Lei nº 9074 de 1995, com a seguinte redação:
“SEÇÃO III
DAS OPÇÕES DE COMPRA E DA AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
POR PARTE DOS CONSUMIDORES” (NR)
Art. 14-A Considera-se autoprodutor de energia elétrica o consumidor que receba
outorga para produzir energia por sua conta e risco.
§1º É assegurado ao autoprodutor de energia elétrica o direito de acesso às
redes de transmissão e distribuição de energia elétrica
§2º Também é considerado autoprodutor o consumidor que:
I – participe, direta ou indiretamente, do capital social da sociedade
empresarial titular da outorga, observada a proporção da participação
societária, direta ou indireta, com direito a voto; ou
II – esteja, direta ou indiretamente, sob controle societário comum em
relação à sociedade titular da outorga, observada a proporção da
participação societária direta ou indireta; ou
III – seja, direta ou indiretamente, controlado ou coligado à sociedade
empresarial titular da outorga, observada a proporção da participação
societária direta ou indireta; ou
IV –esteja, direta ou indiretamente, sob controle societário comum em
relação à sociedade que detenha participação em sociedade de propósito
específico titular da outorga, observada a proporção da participação
societária direta ou indireta.
§3º Não será considerada, para fins de enquadramento como autoprodutor,
a participação societária que não confira direito de voto a seu titular, mesmo
que tal participação:
I – confira direito de voto em decorrência de determinação legal, como as
hipóteses tratadas nos arts. 111, 141 e 161, da Lei n. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; ou
II – confira direito de veto.
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§4º A destinação da energia autoproduzida independe da localização
geográfica da geração e do consumo, ficando o autoprodutor responsável
por diferenças de preços entre o local de produção e o local de consumo,
sendo mantidas as destinações de excedente financeiro do mercado de
curto prazo e de exposições positivas para alívio de perdas financeiras de
concessionários de serviço público de geração, produtores independentes,
autoprodutores e seus sucessores em consórcios estabelecidos com base
no Decreto n° 915, de 6 de setembro de 1993, ou em concessões
outorgadas até 12 de agosto de 1998, com base na Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, ou prorrogadas com base no art. 20 da Lei n° 9.074, de 7
de julho de 1995.
§ 5º O pagamento de encargos pelo autoprodutor com carga mínima de
3.000 kW (três mil quilowatts) deverá ser apurado com base no consumo
líquido.
§ 6º Para fins de preenchimento do requisito de carga mínima de que trata o
§ 5º, será considerada a carga total do conjunto de unidades consumidoras
entre as quais haja quaisquer dos vínculos societários de que trata o § 2º.
§7º Considera-se consumo líquido do autoprodutor o consumo total mensal
subtraída a energia elétrica autoproduzida.
§8º A energia elétrica autoproduzida considerada para o cálculo do consumo
líquido para fins de pagamento de encargos será equivalente:
I - à garantia física ou energia assegurada do empreendimento outorgado;
ou
II - à geração verificada anual, caso o empreendimento outorgado não
possua
garantia física ou energia assegurada.
Art. 14-B A outorga de autoprodução se dará em regime de produção
independente de energia.
Art. 14-C As linhas de transmissão de interesse restrito aos
empreendimentos de autoprodução poderão ser concedidas ou autorizadas,
simultânea ou complementarmente, aos respectivos atos de outorga.
...”
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JUSTIFICAÇÃO
Antes do uso da energia elétrica ser universalizada nos diferentes sistemas, a
autoprodução já era utilizada pela indústria. Como exemplo, a primeira usina
hidrelétrica do Brasil foi instalada no Ribeirão do Inferno, implantada em 1883
com o objetivo de sustentar energeticamente uma mineração em Diamantina/MG.
Cabe observar que o interesse da indústria na autoprodução de energia elétrica
desde os momentos iniciais de desenvolvimento do setor tem uma razão muito
específica: a garantia de suprimento do energético a custos que garantam a
competitividade da atividade industrial.
Em sistemas isolados ou em sistemas pouco desenvolvidos, há a preocupação
com o suprimento instantâneo (adequação de curto prazo). Em setores com
mercados bem estabelecidos, a preocupação com a garantia de suprimento
instantâneo é substituída pela preocupação com o preço/custo da energia elétrica.
Em mercados com elevadas taxas de crescimento, como no caso do Brasil, há
preocupação adicional com a adequação de longo prazo. Nesse sentido, as
indústrias eletrointensivas, mais sensíveis ao insumo energia elétrica, têm
especial interesse na autoprodução. Tal prática tem o efeito de ancorar a
competitividade da indústria, que é a base de sustento de diversos outros ramos
da economia. Dessa forma, toda a economia nacional se beneficia da
autoprodução de energia pela indústria.
Investimentos em geração de energia, no entanto, são intensivos em capital.
Aplicar elevados recursos e assumir riscos e compromissos de longo prazo, com
uma atividade que não é fim da indústria, requer muita confiança no mercado e na
robustez do arcabouço legal e regulatório do setor. Atualmente, a figura da
autoprodução é carente de uma previsão legal que ajuste adequadamente sua
alocação de custos e riscos. Faz-se assim necessário as seguintes alterações
legais propostas:
•

Art. 14-A, Caput - Caracteriza o autoprodutor como espécie do gênero
consumidor livre, o qual em um ambiente de mercado enfrenta a decisão
natural de comprar ou autoproduzir energia (gestão de risco);

•

O §1º do art. 14-A é a garantia do livre acesso à rede, pilar fundamental de
desenvolvimento do mercado livre;

•

O §2º prevê o regime de autoprodução nas cadeias societárias, conforme
participações cruzadas no capital investido com direito à voto.

•

O §3º garante que a estrutura organizacional das empresas não afete o
resultado final da autoprodução;

•

O §4º ampara o exercício da autoprodução remota, tendo em vista que,
independentemente da localização geográfica, o que caracteriza, sob a
ótica sistêmica, a autoprodução é o investimento em ativo físico de geração
de energia que seja capaz de atender a um consumo específico e, por
consequência, assegurando previsibilidade de custos ao consumidor.
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Garante-se ainda o respeito aos mecanismos de alívio de exposição
instituídos anteriormente.
•

Os §§ 5º e 6º esclarecem que os encargos setoriais somente incidem sobre
o consumo líquido para o conjunto de unidades consumidoras (levando em
consideração seus vínculos societários, como exposto no §2º) com carga
total mínima de 3.000 kW. Assim, contempla-se que os autoprodutores,
quando tomam a decisão de construir ou comprar um empreendimento de
geração, levam em consideração o seu consumo total, independente das
unidades consumidores espalhadas pelo país.

•

No §7º, o consumo líquido é definido como a parcela do consumo total não
atendida pela energia fisicamente autoprodução.

•

No §8º, com vistas a assegurar a previsibilidade da decisão de
autoprodução, a energia elétrica autoproduzida é definida como a garantia
física do empreendimento de autoprodução. Travar a energia elétrica
autoproduzida na garantia física é uma forma de aumentar a previsibilidade
do fluxo de caixa do autoprodutor e manter a compatibilidade como a
origem dos encargos, de médio a longo prazos. Para os casos de usinas
sem garantia física, adota-se a geração verificada em termos anuais.

•

O art. 14-B prevê que as outorgas para autoprodutores sejam em regime
de produção independente, de modo que a caracterização da energia
autoproduzida se dê pela destinação dessa energia e não pelo tipo da
outorga. Essa abordagem simplifica os processos de outorga e possibilita
ao autoprodutor comercializar livremente a energia do empreendimento
correspondente.

•

O art. 14-C prevê a outorga conjunta de instalações de transmissão aos
autoprodutores, replicando previsão existente aos geradores em regime de
produção independente de energia de maneira a permitir empreendimentos
de autoprodução que considerem inclusive o custo de implantação do
sistema de escoamento da energia de forma integrada ao custo de
instalação da usina.
Por essa razão, apresento a presente emenda e peço apoio dos demais
parlamentares para sua aprovação.

Sala das Comissões,

JOÃO CARLOS BACELAR
Deputado Federal – PR/BA
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EMENDA ADITIVA
(à Medida Provisória n° 814/2017)
Acrescente-se, onde couber, no texto da Medida Provisória nº
814, de 29 de dezembro de 2017, o seguinte artigo:
Art. Xxx Dê-se ao art.2º da Lei nº 12.783, de 2013, a seguinte redação:
“Art. 2o .........
§ 7º O pagamento anual do UBP para fins de prorrogação será pago em
duodécimos e estará limitado ao valor calculado a partir da multiplicação
de 20% da Tarifa Atualizada de Referência - TAR, vigente no ano da
prorrogação e atualizada anualmente pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, pela geração anual efetiva no ano
subsequente ao da apuração do UBP, observando como limite de
geração anual efetiva a garantia física do empreendimento, ou, na sua
falta, da potência instalada multiplicada pelo fator de capacidade de
55%.
JUSTIFICAÇÃO
O Congresso Nacional, por meio de uma emenda acolhida no âmbito do PLV
29/2016, que deu origem à Lei 13.360/2016, garantiu aos concessionários de
geração de energia elétrica o direito à prorrogação, por 30 anos, a título oneroso,
das concessões e autorizações das usinas hidrelétricas com capacidade entre 5 e
50 MW para aqueles que não tiveram a outorga prorrogada e cuja concessão
estivesse em vigor em 14/01/2013 (data da publicação da Lei 12.783/2013).
A justificativa para tal permissão foi a inadequação do regime de quotas previsto na
Lei 12.783/2013 às usinas de pequeno porte, cuja baixíssima remuneração
prejudicaria a realização de novos investimentos e a qualidade na prestação do
serviço. A nova disciplina legal inaugurada pela Lei 13.360/2016 previu, então, que,
para fins da prorrogação, o titular do empreendimento deverá recolher a
Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) e pagar
pelo Uso do Bem Público (UBP), cujos recursos serão destinados obrigatoriamente
à modicidade tarifária.
Em seguida, o Decreto nº 9.158/2017, ao regulamentar a prorrogação das
concessões e autorizações de geração de energia elétrica, atribuiu à Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL a competência para definição da metodologia
para o cálculo da UBP, definindo como diretrizes: (i) atendimento aos princípios de
razoabilidade e viabilidade técnica e econômica para a prorrogação das outorgas; (ii)
considerar os riscos e os tipos de exploração distintos, tanto de autoprodução, como
de produção para comercialização a terceiros; e (iii) considerar os custos com
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reinvestimento, tendo em vista que, ao final da outorga, os bens vinculados serão
revertidos ou transferidos sem indenização.
Especificamente em relação ao UBP, tanto a redação da Lei 13.360/2016, como a
do Decreto 9.158/2017, apesar de darem diretrizes gerais para o cálculo do encargo,
trouxe ampla margem de discricionariedade no estabelecimento dos valores,
resultando em indesejável imprevisibilidade dos valores que virão a ser
estabelecidos e, ainda, em relação à possibilidade de revisão e ajustes de tais
valores no futuro, resultando em considerável insegurança jurídica.
É importante destacar que usinas hidrelétricas de pequeno porte não possuem os
ganhos de escala das usinas de grande porte e estão mais sujeitas a variações de
custos e riscos de operação, sobretudo, variações das vazões, o chamado risco
hidrológico. Outro aspecto relevante está associado ao fato da grande parte destes
ativos estarem dedicados a autoprodução de energia. Portanto, a definição de um
preço máximo para o pagamento de Uso do Bem Público traz previsibilidade e
assegura que tais usinas possam operar e fazer os investimentos necessários para
a manutenção da qualidade dos ativos e da competitividade da indústria nacional.
Neste sentido, para corrigir tal distorção, sugere-se a presente emenda aditiva,
definindo-se que o cálculo do pagamento da UBP deverá observar o limite
estabelecido pela multiplicação da (i) 20% da Tarifa Anual de Referência – TAR,
vigente no ano da prorrogação do empreendimento, pela (ii) geração efetiva
verificada no ano subsequente ao da apuração do UBP tendo como limite a garantia
física do empreendimento ou, se não houver, pela potência instalada do
empreendimento multiplicada pelo fator de capacidade de referência de 55%.
A TAR é estabelecida com base no valor médio da energia hidrelétrica adquirida
pelas concessionárias de serviço público distribuição, destinada ao atendimento de
seus consumidores cativos, é calculada anualmente tela ANEEL e utilizada para o
cálculo de outro pagamento que diz respeito à utilização de recursos naturais, seja
ele a Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH.
Dessa forma, mostra-se adequada ao objetivo atual também uma vez que guarda
relação com a precificação da energia da fonte hidrelétrica sendo base de uma
contribuição (CFURH) amplamente compreendida pelos agentes de mercado e
pelos beneficiários, portanto introduz e garante previsibilidade e estabilidade
regulatória ao processo.
A utilização da geração efetiva do empreendimento verificada a cada ano tem como
objetivo ajustar o valor do limite do UBP a operação do empreendimento. O limite de
garantia física para a geração efetiva visa estimular o empreendedor a aumentar a
produtividade do empreendimento uma vez que a receita liquida auferida para a
geração acima da garantia física é composta da Tarifa de Energia de Otimização
descontada de encargos. Esta receita é inferior ao limite do valor de UBP aqui
proposto, portanto, um desestímulo a produção acima da garantia física do
empreendimento
Sendo assim, propõe-se o § 7o ao art. 2o da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
de forma que a valoração do UBP para as respectivas prorrogações das outorgas
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seja limitada à multiplicação da geração anual efetiva por 20% da TAR, conforme
texto de emenda aditiva.
Por essa razão, apresento a presente emenda e peço apoio dos demais
parlamentares para sua aprovação.
Sala das Comissões,
JOÃO CARLOS BACELAR
Deputado Federal – PR/BA
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MPV 814
00039

EMENDA ADITIVA
(à Medida Provisória n° 814/2017)
Acrescente-se, onde couber, no texto da Medida Provisória nº
814, de 29 de dezembro de 2017, o seguinte artigo:
O caput do Art. 4º-A da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:
....................................
Art. 4º-A. Os concessionários de geração de aproveitamentos
hidrelétricos outorgados até 15 de março de 2004 que não entrarem em
operação até 30 de junho de 2013 terão até 31 de dezembro de 2018 para
requerer a rescisão de seus contratos de concessão, sendo-lhes assegurado,
no que couber:
......................................
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda vem corrigir o prazo, estabelecido pela Lei 12.839, de 9 de
julho de 2013, para rescisão dos contratos de concessão daquelas usinas
outorgadas até 15 de março de 2004 que não entraram em operação até 30 de
junho de 2013.
A Lei 12.839/2013 trouxe em seu artigo 13 o prazo de 30 dias para rescindir os
contratos e, logo em seguida, foi editada a Portaria MME n. 243, de
12/07/2013, que passou a estabelecer que o prazo para o pedido de rescisão
seria até o dia 09 de agosto de 2013, ou seja, de apenas 28 (vinte e oito) dias,
facultando o encerramento dos contratos por inadimplemento do Poder Público,
porém sem permitir uma adequada avaliação pelos concessionários das
implicações da rescisão de tais contratos, tendo em vista tratar-se de
concessões de mais de 10 anos (em alguns casos, mais de 25 anos).
Tal prazo carece de alteração, pois, como mencionado, compreende
concessões de longa data, o que por si só afasta a urgência do prazo imposto
pela Portaria MME n. 243/2013, pelo que se pressupõe que a alteração desse
prazo não configura prejuízo algum para o Poder Público.
Além disso, a reversão de tais concessões à União pode permitir a destinação
de tais projetos a novos processos licitatórios, em moldes mais adequados à
atual realidade regulatória e à demanda do Setor Elétrico Brasileiro.
Diante do exposto e tendo em vista a importância de que se reveste esta
proposta, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
aprovação e incorporação desta Emenda.
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Por essa razão, apresento a presente emenda e peço apoio dos demais
parlamentares para sua aprovação.

Sala das Comissões,

JOÃO CARLOS BACELAR
Deputado Federal – PR/BA
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ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

PROPOSIÇÃO

22/01/2018

Medida Provisória 814, de 2017
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Deputado Julio Lopes
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTIT 3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( X ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL
PÁGINA

Lei n° 9.427/1996

ARTIGO
26

PARÁGRAFO
1º

INCISO

ALÍNEA

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 814 de 2017:

Art... O § 1o, do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a ter a
seguinte redação:
§ 1º Para o aproveitamento referido no inciso I do caput deste artigo, para os
empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior a 5.000 kW (cinco mil
quilowatts) e para aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e cogeração
qualificada, conforme regulamentação da Aneel, incluindo proveniente de resíduos
sólidos urbanos e rurais, a Aneel estipulará percentual de redução não inferior a
50% (cinquenta por cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de
transmissão e de distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia,
incidindo sobre a parcela da potência injetada nos sistemas de transmissão ou
distribuição limitada a 30.000 kW (trinta mil quilowatts), indepe (Redação dada pela
Lei nº 13.360, de 2016)....................................................................................[NR]

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, concede a redução não inferior a 50%
(cinquenta por cento) a ser aplicada às Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
e às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), incidindo na produção e consumo
de energia, às fontes hidráulicas, eólica, solar e biomassa, cuja potência injetada na rede
não ultrapasse 30MW, conforme critérios e condições estabelecidas.
A mudança ora pretendida viabiliza extrair das centrais geradoras a máxima eficiência e,
assim, contribuir para maior entrega de energia ao sistema. Isso porque, algumas centrais
geradoras hoje detentoras deste beneficio, podem, eventualmente, disponibilizar energia
adicional ao sistema, injetando na rede potência acima de 30MW, o que interessa ao
equilíbrio do setor elétrico interligado.
O que se propõe é a manutenção da redução nas tarifas para esses casos até o limite dos
30MW injetados, sendo os valores adicionais fornecidos, tarifados sem a consideração de
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qualquer desconto. Isso não provocará qualquer ônus ou prejuízo, no que concerne aos
benefícios assegurados, como energia incentivada.
Portanto, as centrais geradoras permanecerão sendo alcançadas pelos descontos na
TUST/TUSD até a parcela dos 30 MW sem, contudo, restringir sua capacidade de geração
possibilitando uma maior entrega de energia ao Sistema Interligado Nacional (SIN).
Sala das Sessões,

fevereiro de 2018

Deputado Julio Lopes
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

PROPOSIÇÃO

07/02/2018

Medida Provisória 814 de 2017
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Julio Lopes
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTIT 3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( X ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 814 de
2017:
Art. .... O § 10 do art. 1° da Lei nº 10.848, de 2004, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1°.……………………………………………………………………………………
§10………………………...............…………………………………………………
VI – a diferença entre o preço do gás natural destinado às usinas integrantes do
Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT), instituído nos termos do Decreto nº
3.371, de 24 de fevereiro de 2000, e o preço médio de mercado do gás natural
praticado no País, observadas as características de atendimento e as especificidades
técnicas.
.................................................................................................................. (NR)
Art.... O art. 1° da Lei nº 10.848, de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte § 10 A:
Art. 1°. …………………………………………………………………………………
§ 10-A. A diferença de que trata o inciso VI do § 10, deste artigo, deverá ser calculada
pela ANP, podendo ser implementada de modo escalonado até o prazo final dos
contratos de suprimento de gás natural das usinas integrantes do PPT.
......................................................................................................................... (NR)
JUSTIFICAÇÃO

Busca-se, com esta proposta, assegurar a continuidade do Programa
Prioritário de Termeletricidade (PPT), programa governamental de grande
importância para o abastecimento de energia elétrica no País.
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Com o objetivo de incentivar a geração de energia elétrica e visando à
implantação de plantas térmicas, o governo federal instituiu o PPT, por meio do
Decreto nº 3.371/2000. Nesse sentido, foi estabelecido, por meio da Medida
Provisória nº 2.149/2001, do Decreto nº 3.371/2000 e das Portarias
Interministeriais nos 176/2001 e 234/2002, os seguintes incentivos às usinas
integrantes do PPT:
(i)

garantia de suprimento de gás natural por um período de até 20
anos, por preços com condições especiais estabelecidas em
regulamento;

(ii)

a garantia de aplicação do “valor normativo” às distribuidoras de
energia elétrica por um período de até 20 anos (preço da energia
com repasse assegurado aos consumidores finais, conforme as
condições definidas pela ANEEL) e

(iii)

a garantia pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES de acesso ao Programa de Apoio Financeiro a
Investimentos Prioritários no Setor Elétrico.

As prerrogativas outorgadas foram fundamentais para a viabilização de
empreendimentos termelétricos a gás natural, voltados para preservação da
segurança energética do nordeste e do sudeste. Diversas empresas nacionais
e estrangeiras realizaram vultosos investimentos no País com base nas
garantias de longo prazo estabelecidas pelo Programa, gerando empregos e
renda e assegurando a oferta de energia elétrica aos consumidores das
regiões brasileiras do Sistema Interligado Nacional (SIN), especialmente em
períodos de crise hidrológica.
Reforçando a importância do gás natural na matriz energética nacional,
a Lei 12.783/2013, ao dar nova redação à Lei 10.438/2002, integrante da
ementa desta Medida Provisória, que cria a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, introduziu o inciso VI do Art. 13 com o intuito de promover a
competitividade desse combustível, entre outros, na geração de energia
elétrica.
Ocorre que, passados quase 18 anos do início do PPT, verifica-se que a
Petrobras, supridora de gás natural designada pelo governo federal para o
fornecimento do insumo, vem sofrendo prejuízos em razão de ser obrigada a
garantir preços fixos de gás natural aos participantes, somente atualizados com
base nas Portarias Interministeriais já mencionadas. Tais prejuízos podem, no
limite, inviabilizar a manutenção desse importante programa que se encerrará
entre os anos de 2023 e 2024, com graves consequências para o
abastecimento de energia no País, principalmente na região Nordeste, com
usinas do PPT instaladas em Pernambuco e no Ceará, e na região Sudeste, no
Rio de Janeiro.
Nesse contexto, a presente Emenda, também atentando para deixar a
CDE focada nas muitas atividades que já dá suporte, propõe que a diferença
entre o preço do gás natural destinado às usinas integrantes do PPT e o preço
médio de mercado do gás natural praticado no País, observadas as
características de atendimento e as especificidades técnicas, seja paga pelo
Encargo para a cobertura dos custos dos Serviços do Sistema (ESS),
prestados aos usuários do SIN. Propõe-se, ainda, que tal diferença seja
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calculada pela ANP, podendo ser implementada de forma escalonada até o
prazo final dos contratos de suprimento de gás natural das usinas do programa,
com previsão de término entre 2023 e 2024.
A aprovação da Emenda, num período de crise hídrica do nordeste
como o atual, é uma medida que assegura a geração de energia elétrica pelas
usinas participantes do PPT e mantém a credibilidade do Estado brasileiro,
uma vez que este cumprirá, do início ao fim, suas obrigações previstas em
Decreto, independentemente da conjuntura política, econômica e setorial de
curto prazo, corroborando com a percepção de estabilidade e baixo risco que
os investidores têm em relação aos investimentos no País, principalmente
agora que se mostram essenciais para a retomada do crescimento da
economia.
Além disso, é de se ressaltar que a transferência dos custos do PPT
para o ESS está alinhada, não só com a atual diretriz do atual governo de não
mais se utilizar da CDE para novos propósitos, mas também com seu esforço
pela transparência e racionalização dos subsídios realizada no âmbito do setor
energético, bem como com as novas diretrizes da Petrobras, orientada para a
geração de resultados, em benefício da sociedade.
Em suma, esses são os motivos que justificam a previsão de cobertura
do sobrecusto do PPT pelo encargo dos custos dos serviços do sistema (ESS),
o que evita impactar significativamente as tarifas dos consumidores de PE, BA,
CE e RJ, passando a ser diluída mediante um valor marginal no referido
encargo. Confere-se assim maior transparência na alocação dos custos do
PPT e, ao mesmo tempo, garante-se o rigoroso cumprimento pelo Estado
brasileiro desse relevante programa governamental, razão pela qual confiamos
na aprovação da Proposta ora apresentada.
Sala das Sessões,

Fevereiro de 2018

Deputado Julio Lopes
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético
- CDE e dispõe sobre a universalização do serviço público
de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA N.º
(Dep. Antonio Carlos Mendes Thame)
Acrescente-se,
Medida Provisória
onde n.º
couber,
814, artigo
de 28à de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
Art. XX. Acrescenta-se o §3º ao artigo 2º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
que passa a vigorar com as seguintes alterações:
“"Art. 2º ..................................................................................
§3º A constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE, para fins de
definição da pessoa jurídica de direito privado beneficiária do Reidi, será
opcional ao titular de projeto para implantação de obras de infraestrutura no
setor de energia.”

JUSTIFICAÇÃO
O atendimento à demanda por infraestrutura representa um grande desafio para o
desenvolvimento sustentável no Brasil. Para tanto, o Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), instituído pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007, tem sido um importante instrumento para estimular o investimento em setores da
infraestrutura nacional, em especial o da energia.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

751

Contudo, no setor de energia, quando da habilitação junto ao REIDI, o investidor na
constituição da pessoa jurídica que será titular do projeto beneficiário do REIDI se depara
com a obrigatoriedade de constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE em
alguns casos e, em outros casos, não encontra tal comando compulsório. Por exemplo,
para projetos para implantação de infraestrutura de geração de energia elétrica no
Ambiente de Contratação Livre – ACL, é imposta a necessidade de utilização de Sociedade
de Propósito Específico – SPE Já para projetos destinados à autoprodução, mesmo que
comercialize excedentes no ACL, não se é exigida a constituição de SPE.
Também não se mostra exigência de estabelecimento de SPEs para projetos
enquadrados no REIDI nas categorias abaixo: (i) projetos de geração de energia elétrica
decorrente de participação de licitação, na modalidade Leilão no Ambiente de Contratação
Regulado; (ii) projetos de transmissão de energia elétrica decorrente de participação de
licitação, na modalidade Leilão; e (iii) projetos de reforço e de melhoria nas instalações de
concessão de transmissão autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Ocorre que essa exigência de constituição de SPEs no ambiente livre de energia tem
tido o efeito de desestimular investimentos, por exemplo, no setor sucroenergético.
Investimentos que, se realizados, aumentariam a capacidade de geração de energia
elétrica (bioeletricidade). Isso porque a maioria das empresas do setor sucroenergético está
constituída na forma de uma só sociedade responsável pela produção de açúcar, etanol e
energia elétrica, sem separar a produção de energia em uma pessoa jurídica distinta, o que
geraria custos de transação desnecessários. Com isso, a exigência em questão tem o efeito
de impedir a adesão ao REIDI e significa uma barreira à entrada de mais empresas do setor
sucroenergético na produção relevante de energia elétrica (renovável e sustentável) para o
Sistema Interligado Nacional.
A Medida Provisória nº 814/2017 é dedicada a questões relacionadas ao setor da
energia elétrica, e necessitamos estimular o investimento na área de energia no Brasil. Por
isto, a proposta de emenda para se afastar um custo desnecessário impingido ao investidor
em energia e fornecer uma diretriz geral mais adequada sobre a forma de constituição da
pessoa jurídica de direito privado beneficiária deste importante programa que é o REIDI.
Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético
- CDE e dispõe sobre a universalização do serviço público
de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA N.º
(Dep. Antonio Carlos Mendes Thame)
Acrescente-se,
Medida Provisória
onde n.º
couber,
814, artigo
de 28à de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
Art. XX. A Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º O risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica
participantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE poderá ser repactuado
pelos geradores, desde que haja anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, mediante contrapartida dos
agentes de geração hidrelétrica, observado o art. 2º-A.
............................................................................................”
“Art.
caput
2º-A Os parâmetros de que trata o
do art. 2º serão aplicados
retroativamente, de 1º de janeiro de 2013 até 26 de abril de 2017, sobre a parcela da
energia cujo agente de geração titular que, até 60 (sessenta) dias após a publicação
desta Lei, tenha:
I - desistido ou não seja autor de ação judicial cujo objeto seja a isenção ou mitigação
de riscos hidrológicos relacionados ao MRE, ficando dispensados os honorários
advocatícios em razão dessa extinção;
II - renunciado a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a ação de que
trata o inciso I, mediante protocolo de requerimento de extinção do processo com
resolução do mérito; e
III – desistido da repactuação ou não tenha repactuado o risco hidrológico nos termos
do art. 1º, para a respectiva parcela de energia.
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§1º O valor apurado decorrente da aplicação retroativa dos parâmetros de que trata
ocaput deste artigo será ressarcido ao agente de geração mediante extensão do
prazo das outorgas vigentes com base em preço de referência compatível com o
ressarcimento de que trata este parágrafo, limitada a quinze anos, dispondo o
gerador livremente da energia.”
Art. XX. O Poder Executivo, por meio do Ministério de Minas e Energia – MME,
regulamentará o artigo 2º-A da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, na redação dada
pelo artigo 3º desta Lei, no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.”

JUSTIFICAÇÃO
Há três anos os agentes do setor elétrico que têm créditos no Mercado de Curto Prazo (MCP)
de energia elétrica estão enfrentando graves problemas para receberem suas receitas. O problema
surgiu com o inconformismo dos geradores hídricos, participantes do Mecanismo de Realocação de
Energia (MRE), que ficaram na posição de devedores e geraram menos energia do que o previsto
a seus compromissos e sua garantia física no Ambiente de Contratação Livre (ACL).
A falta de solução administrativa adequada e no momento correto levou tais geradores
hídricos a procurarem proteção judicial, obtendo dezenas de liminares que os desoneraram do
pagamento de seus débitos no MCP.
Esse cenário de judicialização no MCP começou a ficar mais preocupante por volta de
agosto de 2015 e foi se agravando cada vez mais. A liquidação financeira que aconteceu em janeiro
deste ano, referente à movimentação de nov./2017, mostra que os agentes credores sem proteções
judiciais receberam uma adimplência próxima de apenas 8%. Os gráficos abaixo mostram o
percentual efetivamente recebido pelos credores não amparados por decisões judiciais de
preferência no recebimento nas Liquidações Financeiras no Mercado de Curto Prazo desde janeiro
de 2017 e o montante não pago referente às liminares no ACL.

Fonte: CCEE (2018).
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Em termos de valores monetários, os dados da liquidação financeira no MCP, realizada em janeiro
último, dão a magnitude deste imbróglio judicial e o impacto que os credores estão sofrendo,
conforme tabela abaixo.
Liquidação Financeira no MCP de jan./2018
R$ bi
Valor contabilizado
10,0
Valor pago
2,6
Valor não pago
7,4
Referente às liminares risco hidrológico no
6,0
ACL
Inadimplência de outros valores
1,4

%
100%
26%
74%
60%
14%

Fonte: CCEE (2018).

A liquidação financeira acima ocorreu em jan./2018, mas foi referente à nov./2017 e
movimentou somente R$ 2,56 bilhões dos R$ 10 bilhões efetivamente contabilizados. Do valor não
pago, R$ 1,45 bilhão foi devido a outros valores em aberto na liquidação e R$ 6 bilhões (60%) foram
relacionados com liminares de risco hidrológico no mercado livre, mostrando a relevância de se
resolver o imbróglio das liminares no MCP.
Considerando que a Medida Provisória nº 814/2017 altera regras de Leis que dispõem sobre
questões relativas à energia elétrica e um dos mais graves problemas enfrentados nessa área diz
respeito à inadimplência no Mercado de Curto Prazo – MCP, relativo ao Mecanismo de Realocação
de Energia – MRE, apresenta-se esta emenda que propõe uma repactuação do risco hidrológico de
geração de energia elétrica junto aos agentes que detêm liminares judiciais com relação ao tema.
O texto considera a componente Geração Fora da Ordem de Mérito – GFOM, que foi
reconhecida, através da publicação da Lei nº 13.203/2015, como uma das causadoras do
deslocamento hidroelétrico passível de ressarcimento às hidrelétricas e foi regulamentada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL na Resolução Normativa nº 764/2017, publicada no
Diário Oficial da União em 27.04.2017, quando o assunto passou a ser válido para todos os agentes
de geração hidrelétricos envolvidos no tema.
Por isto, os parâmetros, que subsidiam a proposta de repactuação contida nesta emenda,
consideram o período de 1º de janeiro de 2013 até 26 de abril de 2017. A retroação da GFOM a
2013 se justifica por ser esse o ano em que o expediente da geração fora do mérito passa a ser
largamente utilizado de maneira discricionária e imprevisível, segundo o próprio MME.
É proposto um prazo de adesão à repactuação, no âmbito da proposta em tela, de até 60
dias após a publicação da Lei, necessário para a análise por parte dos agentes envolvidos e a
adequação infralegal pelo MME. O objetivo é superar a disputa judicial que, como antes afirmado,
já tem quase três anos, e voltar a ter um ambiente mais harmonioso e propício ao investimento em
energia elétrica no Brasil.

Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

PROPOSIÇÃO

08/02/2018

Medida Provisória n.º 814, de 28 de dezembro 2017
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Deputado OTAVIO LEITE – PSDB/RJ

316

TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTIT 3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( X ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 814 de 2017:
Art. .... A Lei nº 12.111, de 09 de dezembro de 2009, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3º
(...)
§1°(...)
VI – aos custos totais referentes à aquisição de combustível líquido e aos
contratos de fornecimento de gás natural, incluindo a reserva de capacidade
de transporte dutoviário e a reserva de consumo mínimo, celebrados até a
data de publicação desta Lei pelos agentes mencionados no inciso IX deste
artigo para fins de geração de energia elétrica.
(...)
Art. 4°-A As concessionárias titulares das concessões de distribuição que
prestam serviço em Estados da Federação cujas capitais não estavam
interligadas ao SIN na data de 9 de dezembro de 2009 terão reconhecidos os
custos com a compra de energia, para fins tarifários, e o custo total de
geração, incluindo todas as despesas com a aquisição de combustível líquido
e gás natural e estabelecidas nos contratos de fornecimento de gás natural
vigentes na data de publicação desta Lei, para fins de reembolso da CCC,
necessários para atender a diferença entre a carga real e o mercado
regulatório, sendo que:
“
JUSTIFICAÇÃO
A Lei 12.111/2009 consolidou o conceito da CCC, cujo objeto é reembolsar aos
agentes dos sistemas isolados uma parte de seus custos totais, de forma que as tarifas
aplicáveis aos usuários locais não sejam muito elevadas e mantenham aderência com a
tarifa média do ambiente de contratação regulada (ACR) dos sistemas interligados. É um
objetivo muito nobre que evita distorções tarifárias regionais que tendem a afetar estados
mais carentes, principalmente na região amazônica, onde ainda não está completa a
conexão ao sistema interligado nacional (SIN).
Entretanto, no momento de reconhecer os custos totais dos agentes que produzem
energia nos sistemas isolados, a ANEEL tem frequentemente exigido critérios não
previstos quando da assinatura dos contratos de suprimento de combustíveis (líquidos e
gás natural), provocando grande insegurança jurídica e regulatória e gerando diversas
disputas judiciais.
Nota-se que essas exigências da ANEEL têm impactado principalmente os contratos de
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suprimento de combustíveis e contratos de geração assinados antes da Lei 12.111/2009,
em razão dos repasses não serem suficientes para assegurar o reembolso do custo total
dos agentes.

Nesse sentido, para evitar insegurança jurídica e afastar qualquer sombra de risco de
suprimento para os sistemas isolados, a emenda aqui proposta visa criar um mecanismo
para reconhecimento de todos os custos dos contratos de suprimento de combustíveis
(líquidos e gás natural) como parte do custo total de geração dos sistemas isolados e
assim garantir recursos da CCC para reembolso de tais custos.
Para tanto, são sugeridas as presentes alterações na Lei 12.111/2009.

Deputado OTAVIO LEITE
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EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 814 de
2017:
Art. .... O art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XIV e do § 15º :
“Art. 13.
(...)
XIV – prover recursos necessários e suficientes para pagamento da
parcela de transporte e da margem de distribuição referente aos contratos
de fornecimento de gás natural celebrados até a data de publicação da Lei
nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009 pelos agentes mencionados no
inciso IX deste artigo para fins de geração de energia elétrica;
(...)
§15. No caso do inciso XIV, o Ministério de Minas e Energia deverá
determinar a inclusão no orçamento anual da CDE de parcela equivalente
às prestações mensais a serem pagas em decorrência de contratos de
fornecimento de gás natural celebrados até a data de publicação da Lei n°
12.111, de 9 de dezembro de 2009 pelos agentes mencionados no inciso
IX deste artigo.“
JUSTIFICAÇÃO

Um ponto que merece atenção no âmbito dos setores de energia elétrica e de
gás natural é o gasoduto Urucu-Coari-Manaus, usado para movimentar gás
natural desde a província petrolífera de Urucu até a cidade de Manaus com o
objetivo de geração de energia elétrica.
Esse empreendimento foi desenvolvido no âmbito de um grande compromisso
envolvendo o Ministério de Minas e Energia, o Governo do Estado do Amazonas,
a Petrobras e a Eletrobras, cujo objetivo era mudar a matriz de geração de
energia na capital do Estado do Amazonas, melhorar as questões de emissões
de poluentes, possibilitar o uso de termelétricas a gás natural mais modernas e
eficientes e, por fim, reduzir o custo de geração percebido pelos consumidores.
Ocorre que, por diversos motivos, o volume total de gás natural não vem sendo
consumido na geração de energia elétrica em Manaus e, por isso, a ANEEL
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glosa os reembolsos da CCC para a Distribuidora do de Energia Elétrica do
Amazonas que, consequentemente, tem tido dificuldade em honrar seus
pagamentos com o supridor de gás natural.
Essa situação de inadimplência tem gerado insegurança energética para a
região de Manaus, importante parque industrial brasileiro e grande metrópole da
região Norte.
Embora a MP 814/2017 traga uma solução inteligente para aumentar o uso o
gasoduto Urucu-Coari-Manaus, não se pode perder de vista que esse ativo foi
um projeto apoiado pelo Estado.
Dessa forma, não faz sentido que a capacidade instalada desse gasoduto não
seja plenamente utilizada, ao mesmo tempo em que também não faz sentido que
o supridor de combustível não receba pelos serviços e gás natural que
disponibiliza à concessionária de Manaus.
Dessa forma, a proposta é que a CDE assuma todos os custos (incluindo
tributos) do transporte de gás natural no gasoduto Urucu-Coari-Manaus,
disponibilizando este ativo para uso do setor elétrico e garantindo um fluxo
estável de recursos para os empreendedores do gasoduto.
Uma vez implantada essa medida, o custo do gasoduto passará a ser neutro
para qualquer usuário e outros possíveis produtores de gás natural na Bacia do
Solimões, por exemplo, poderão acessar o gasoduto e implantar novas centrais
termelétricas no Estado do Amazonas para venda em leilões de energia no
mercado regulado, aumentando o desenvolvimento, gerando empregos e
diversificando a economia do Estado.

Deputado OTAVIO LEITE
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EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 814 de
2017:
Art. .... A Lei nº 12.111, de 09 de dezembro de 2009, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3º ...
(...)
§4º-A O reembolso relativo à aquisição de combustível líquido e aos
contratos de fornecimento de gás natural destinados às concessionárias
titulares das concessões de que trata o art. 4º-A, às prestadoras de serviço
público de distribuição de energia elétrica designadas para continuidade dos
serviços referentes às concessões de que trata o art. 4º–A, assim como de
produtores independentes de energia beneficiários, será realizado
diretamente ao fornecedor do combustível ou agente da cadeia de
fornecimento, que deverá comprovar o fornecimento do combustível, ou
serviços associados de transporte e distribuição, para a geração de energia
elétrica, conforme regulação da Aneel.
§5º–A O direito ao reembolso previsto no caput deste artigo permanecerá
sendo feito ao agente definido nos § 4º–A durante toda a aquisição de
combustível líquido e vigência dos contratos de fornecimento de gás natural,
incluindo suas prorrogações, mantendo-se, inclusive, este reembolso após a
data prevista de interligação ao SIN, neste caso condicionado ao
atendimento do disposto no § 1º do art. 4º desta Lei.
(...)
Art. 4°-A .....
(...)
§1º O reembolso relativo aos contratos de fornecimento de combustível
líquido e aos contratos de gás natural destinados às concessionárias
titulares das concessões de que trata o art. 4º-A e às prestadoras de serviço
público de distribuição de energia elétrica designadas para continuidade dos
serviços referentes às concessões de que que trata o art. 4º–A, firmados e
submetidos à anuência da Aneel até 30 de julho de 2009, data de
publicação da Medida Provisória nº 466, de 29 de julho de 2009, será
realizado diretamente ao fornecedor do combustível que deverá comprovar
o fornecimento do combustível para a geração de energia elétrica, conforme
regulação da Aneel.
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JUSTIFICAÇÃO

Nos últimos anos tem sido recorrente a inadimplência das distribuidoras dos
sistemas isolados junto aos supridores de combustíveis. Há casos em que o
gestor da CCC repassa recursos para as distribuidoras e essas usam tais
recursos para pagar despesas diversas daquelas associadas ao suprimento de
combustíveis.

Para evitar a persistência dessa situação, ou ao menos tentar mitigar esse
problema, é necessário criar um mecanismo para que o gestor da conta CCC
reembolse diretamente o supridor de combustíveis.
Para tanto, são necessárias alterações na Lei 12.111/2009.

Deputado OTAVIO LEITE
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EMENDA ADITIVA

Acrescente-se onde couber:
Dê-se ao § 7º do artigo 3º da Lei 9.427 de dezembro de 1996, a
seguinte redação:
“Art.3º.......................................................................................................
..................................................................................................................
§ 7º No exercício da competência prevista no inciso XI, a Aneel
deverá, para efeito de definição da subvenção de que trata o § 4o e dos
descontos nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão
e nas tarifas de energia, considerar o mercado limitado a 700 GWh/ano
para as cooperativas de eletrificação rural cujos mercados próprios
sejam superiores a 700 GWh/ano. ” (NR)
JUSTIFICATIVA
A presente emenda busca aperfeiçoar a redação do normativo legal,
promovendo assim, coerência entre o conceito da subvenção prevista no inciso XIII
do artigo 13° da Lei 10.438/2002 e a componente do tamanho do mercado da
cooperativa, previsto no § 7º do artigo 3° da Lei 9.427/1996.
Para entendermos a necessidade do ajuste devemos relembrar o
conceito de subvenção estabelecido em lei:
“Prover recursos para compensar o impacto tarifário da reduzida
densidade de carga do mercado de cooperativas de eletrificação rural,
concessionárias ou permissionárias, em relação à principal concessionária de
distribuição supridora, na forma definida pela Aneel. ”
Portanto, podemos observar que o princípio estabelecido para a
subvenção baseia-se na baixa densidade de carga, fator este de característica
predominantemente estática.
Dessa forma é possível afirmar que é as características de dispersão

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

764

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

Congresso Nacional

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Data:

Proposição:

07/02/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017

Autor:

Nº do Prontuário

Deputado: JERÔNIMO GOERGEN - PP/RS

Supressiva

Artigo:

Substitutiva

Parágrafo:

Modificativa

Aditiva

Inciso:

Substitutiva Global

Alínea:

Pág.

dos consumidores que configura um dos fatores principais para a determinação da
densidade de carga não muda repentinamente.
A atual norma legal coloca em risco a previsão dos recursos
necessários para a subvenção a que as cooperativas tem direito, pois algumas possuem
mercados próximos à 500Gwh, ou seja, em um determinado ano a cooperativa teria
direito a subvenção, quando não supera os 500Gwh, e em outro ano, por uma questão
conjuntural, esta mesma cooperativas pode superar os 500Gwh e não teria direito a
subvenção, o que seria injusto para permissionárias que tenham um mercado rarefeito
e superem este limite, gerando prejuízos aos consumidores destas cooperativas.
É possível afirmar que o atual limite confere insegurança jurídica ao
processo, visto que o volume total de carga pode oscilar de um ano para o outro. Tal
oscilação, que não pode ser prevista, resulta em prejuízos a todos os envolvidos, pois
reduz imensamente a previsibilidade da necessidade dos recursos da CDE.
Sala da Comissão, 7 de fevereiro de 2018.
Assinatura:

Deputado Jerônimo Goergen
PP/RS
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EMENDA ADITIVA

Acrescente-se onde couber:
Dê-se ao §8 ao art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996:
“Art.3º.......................................................................................................
..................................................................................................................
.....
§8º As tarifas de fornecimento de energia elétrica às cooperativas de
eletrificação rural enquadradas como autorizadas serão determinadas
pela Aneel com base no custo da energia disponível para venda,
considerando descontos de 50% (cinquenta por cento). ” (NR)
JUSTIFICATIVA
A presente emenda objetiva alterar o limite dos descontos tarifários
aplicados as cooperativas autorizadas de distribuição de energia elétrica. Devemos
lembrar que as cooperativas autorizadas e seus consumidores serão expostos à
impactos significativos com o corte dos descontos tarifários hoje vigentes.
Em aproximadamente 5 anos os descontos ficarão limitados à 30% no
valor pago na aquisição de energia. Esse limite, não possui fundamento técnico para
sua existência, pois não leva em conta os custos operacionais e as peculiaridades do
mercado destas cooperativas. Tal corte certamente infringirá impactos na tarifa final
dos consumidores atendidos pelas cooperativas autorizadas.
Hoje o desconto é utilizado como base da equalização dos custos de
operação e manutenção do sistema de distribuição das cooperativas autorizadas. Para
se ter uma ideia, o custo médio de operação e manutenção entre todos os agentes do
setor elétrico representa 60% da tarifa final de energia para os consumidores
residenciais. Ou seja, a cooperativa autorizada necessita da revisão do limite de 30%
nos descontos na aquisição de energia para que possa continuar a oferecer energia
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elétrica, preservando a modicidade tarifária aos seus consumidores.
A alteração se faz necessária para adaptar a Lei a realidade do mercado
das cooperativas autorizadas, que tem por característica a baixa resiliência a aumentos
tarifários por serem predominantemente rurais. Dessa forma, sugerimos que os
descontos sejam estabelecidos em 50%, o que resultará na redução de volume de
recursos da CDE quando comparados aos 60% médios que as cooperativas possuem.
A alteração e também garantirá a modicidade tarifária aos consumidores finais destas
cooperativas, preservando as atividades rurais por eles desempenhadas.
Sala da Comissão, 7 de fevereiro de 2018.
Assinatura:

Deputado Jerônimo Goergen
PP/RS
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EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte
artigo:
Art. XX - O art. 21, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 21 .........................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos
relativos a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que não
resultem em aumento do preço unitário da energia constante no contrato
original. (nova numeração).
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica,
celebrados até 15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de bem
público, sob regime de produção independente de energia elétrica, com as
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica,
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deverão ser prorrogados até o termo final da concessão de uso de bem
público, mantidas as quantidades e preços contratados, desde que sejam
atendidas as seguintes condições pelo vendedor: (nova redação)
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração
de energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com critério
do pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP; (nova redação)
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março
de 2004; (nova redação)
III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de
geração licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro de
comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; (nova redação)
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei;
(nova redação).
JUSTIFICAÇÃO
Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro
de 2003, convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas
de concessão de uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de
energia elétrica eram realizadas por meio de licitações públicas com o critério
do pagamento de máximo Uso de Bem Público – UBP à União Federal.
Posteriormente, os geradores negociavam com liberdade na comercialização
da energia elétrica a ser produzida pelo Complexo Hidrelétrico para
distribuidoras, comercializadoras e consumidores livres, em regime de
competição, o que pressupõe igualdade de condições entre os competidores.
O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de
geração estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas
da proposta dessas licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado
consumidor com as regras do Ambiente de Contratação Regulada e (ii)
retirou-lhe competitividade na medida em que os geradores passaram a obter
suas outorgas mediante o pagamento de UBP de referência. Os geradores
licitados sob o novo regime jurídico pagam aproximadamente R$ 2/MWh a
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título de UBP, enquanto os geradores licitados no regime de UBP máximo
pagam cerca de R$76/MWh.
O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições
mínimas de competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP
máximo mediante o acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados
em contratações reguladas. Contudo, há alguns geradores que não puderam
se beneficiar da sistemática do art. 18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele
tempo tinham contratos de comercialização de energia vigentes que
mantinham o equilíbrio econômico-financeiro de suas concessões.
Ocorre que em alguns casos, os contratos de comercialização de
energia dos geradores com UBP máxima se encerrarão antes das
concessões. Nestes casos, os geradores de UBP máximo ficaram
desequilibrados e sem condições de competição em igualde de condições
com os demais geradores com UBP de referência, pelo prazo remanescente
da concessão.
Para

evitar

o

desequilíbrio

econômico-financeiro

destas

concessões de UBP máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº
10.848/2004, bem como para evitar revisões contratuais que gerem redução
de receita da União Federal, é que se propõe a prorrogação dos contratos de
comercialização de energia existentes, firmados com as concessionárias de
distribuição de energia elétrica, para que o termo contratual do fornecimento
de energia elétrica seja coincidente com o termo final da concessão de uso
de bem público para geração de energia elétrica.

ASSINA

Dep. LUIZ CARLOS HAULY – PSDB/PR
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MPV 814
00050

COMISSÃO MISTA DA MEDIDAPROVISÓRIA Nº 814, DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, a seguinte alteração:
Art. O art. 8º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

Art. 8°
........................................................................................................
§1°-C
..........................................................................................................
I – a licitação, na modalidade leilão ou concorrência, seja
realizada pelo controlador até 31 de março de 2019;
II – a transferência de controle seja realizada até 30 de julho
de 2019.

JUSTIFICATIVA
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O art. 8 o da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, com as alterações
promovidas pela Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016 (Conversão da
Medida Provisória nº 735/2016) atualmente possui a seguinte redação:

Art. 8º As concessões de geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica que não forem prorrogadas, nos termos
desta Lei, serão licitadas, na modalidade leilão ou
concorrência, por até 30 (trinta) anos.
[...]
§ 1º-C. Quando o prestador do serviço for pessoa jurídica sob
controle direto ou indireto de Estado, do Distrito Federal ou de
Município, é facultado à União outorgar contrato de concessão
pelo prazo de 30 (trinta) anos associado à transferência de
controle da pessoa jurídica prestadora do serviço, desde que:
[...]
I - a licitação, na modalidade leilão ou concorrência, seja
realizada pelo controlador até 28 de fevereiro de 2018;
II - a transferência de controle seja realizada até 30 de junho de
2018.

Basicamente, o que se pretende alterar são os prazos da Licitação associada
(controle acionário e concessão de distribuição de energia), para que a
conclusão da licitação possa ocorrer até 31 de março de 2019 e a transferência
da titularidade das ações ocorra até, no máximo, 30 de julho de 2019, em
substituição aos prazos atuais, cujos termos já se avizinham para o início
de2018.
Em síntese, a alteração dos prazos do parágrafo 1º-C, do art. 8º, da Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, visa possibilitar que os estados que possuem
estatais na execução do serviço de distribuição de energia possam
efetivamente licitar conjuntamente as ações de suas empresas conjuntamente
com a concessão de distribuição de energia, assim utilizando pela União em
suas estatais do setor.
Cumpre-nos salientar que a prerrogativa citada só foi possibilitada aos estados,
Distrito Federal e municípios na conversão da Medida Provisória 735, de 2016;
a Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016, alterou a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, incluindo, dentre outros dispositivos, os parágrafos 1º-A ao 1ºD no art. 8º.
A regulação da licitação conjunta, a seu turno, só foi promulgada através do
Decreto nº 9.192, de 06 de novembro de 2017, um ano após a aprovação da
Lei nº 13.360/2016, solucionando diversas dúvidas jurídicas que surgiram da
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possibilidade, afinal a licitação associação abarca bens que necessariamente
são de diferentes titulares.
Como a regulação da licitação associada só ocorreu um após o seu
estabelecimento, a manutenção dos prazos inicialmente previstos nos incisos I
e II do §1º-C do art. 8º da Lei nº 12.783/2013 poderão efetivamente impedir a
utilização da faculdade de licitar conjuntamente, em razão do exíguo prazo.
Inviabiliza-se, na prática, a utilização da prerrogativa por parte dos estados,
Distrito Federal e municípios.
Neste sentido, é necessário reconhecer como necessária a alteração proposta,
visando efetivamente oportunizar aos estados a utilização das prerrogativas
relatadas, através da alteração dos prazos do art. 8º, §1º-C, incisos I e II.

CABUÇU BORGES
Deputado Federal - MDB - AP
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MPV 814
00051

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre
os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa
de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica.
EMENDA SUPRESSIVA Nº
Suprima-se o inciso I do art. 3º, renumerando-se os demais.
JUSTIFICATIVA
Em 2004, o Presidente Lula sancionou a lei 10.848, que exclui
do Programa Nacional de Desestatização - PND a ELETROBRÁS e
suas controladas: Furnas Centrais Elétricas S/A, CHESF,
ELETRONORTE, ELETROSUL e a Companhia de Geração Térmica
de Energia Elétrica – CGTEE. Na prática, a MP 814 autoriza a
privatização da Eletrobrás e, dessa maneira, a venda do patrimônio
nacional. Trata-se de um equívoco do governo, que pretende abrir
mão do controle de uma empresa que dispõe, por exemplo, de 47
hidrelétricas, 69 eólicas e 114 termelétricas. Ela é responsável por
31% da geração de energia do Brasil. Só em 2016, a Eletrobrás teve
receita operacional líquida de R$ 60,7 bilhões. Teve também lucro
líquido de R$ 3,4 bilhões.
No entanto, o governo pretende privatizar a empresa, buscando
uma receita de R$ 12,2 bilhões, equivalente a menos de 10% do
déficit primário autorizado para 2018. Em outros termos, a Eletrobrás
tem caráter estratégico para o país, não apenas em relação à
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garantia da independência energética, mas também à
sustentabilidade ambiental, à gestão das águas, entre outras. Não
por outra razão, países como China, EUA e Canadá mantêm a
geração de energia predominantemente sob controle estatal.
No entanto, em razão do rombo fiscal que o governo produz
porque fracassou na retomada do crescimento econômico para
produzir emprego e, em última instância, receitas públicas, pretende
entregar uma empresa crucial ao desenvolvimento do país. Uma
empresa que em um ano tem receita operacional líquida de R$ 60
bilhões não pode ser vendida para o governo arrecadar R$ 12
bilhões. O mais grave é que, diante da EC 95 e do teto de gastos,
este aumento de receita não será capaz sequer de ampliar despesas
para políticas sociais e investimentos.
Por fim, vale lembrar que a Eletrobrás também é estratégica
para se alcançar competição em um mercado oligopolizado. Por
exemplo, com a presença da empresa nos leilões de geração de
energia, houve redução expressiva do preço mínimo da energia para
viabilizar a construção de usinas. No caso da Usina de Belo Monte,
com a presença da Eletrobrás no leilão, o preço mínimo passou de
R$ 140/MWh para R$ 78 MWh. Estima-se um ganho em termos de
barateamento de energia paga pela população de R$ 60 bilhões ao
longo dos trinta anos de contrato.
Diante do exposto, peço o apoio dos nobres Parlamentares
para aprovação da emenda.
Sala das Comissões, em 8 de fevereiro de 2017.

Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
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MPV 814
00052

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 09 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados; a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de
energia
elétrica
emergencial,
recomposição tarifária extraordinária, cria
o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e
a Conta de Desenvolvimento Energético CDE e dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica; bem
como altera a Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, além de dar outras
providências.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. XX - O art. 21, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
Art. 21 .........................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos
relativos a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que não
resultem em aumento do preço unitário da energia constante no contrato
original. (nova numeração).
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica, celebrados
até 15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de bem público,
sob regime de produção independente de energia elétrica, com as
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica,
deverão ser prorrogados até o termo final da concessão de uso de bem
público, mantidas as quantidades e preços contratados, desde que sejam
atendidas as seguintes condições pelo vendedor: (nova redação)
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração de
energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com critério
do pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP; (nova redação)
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março de
2004; (nova redação)
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III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de
geração licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro de
comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; (nova redação)
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei;
(nova redação).

JUSTIFICATIVA
Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro de 2003,
convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas de concessão
de uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de energia elétrica
eram realizadas por meio de licitações públicas com o critério do pagamento de
máximo Uso de Bem Público – UBP à União Federal. Posteriormente, os
geradores negociavam com liberdade na comercialização da energia elétrica a ser
produzida pelo Complexo Hidrelétrico para distribuidoras, comercializadoras e
consumidores livres, em regime de competição, o que pressupõe igualdade de
condições entre os competidores.
O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de geração
estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas da proposta
dessas licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado consumidor com as
regras do Ambiente de Contratação Regulada e (ii) retirou-lhe competitividade na
medida em que os geradores passaram a obter suas outorgas mediante o
pagamento de UBP de referência. Os geradores licitados sob o novo regime
jurídico pagam aproximadamente R$ 2/MWh a título de UBP, enquanto os
geradores licitados no regime de UBP máximo pagam cerca de R$76/MWh.
O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições mínimas de
competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP máximo mediante o
acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados em contratações
reguladas. Contudo, há alguns geradores que não puderam se beneficiar da
sistemática do art. 18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele tempo tinham
contratos de comercialização de energia vigentes que mantinham o equilíbrio
econômico-financeiro de suas concessões.
Ocorre que em alguns casos, os contratos de comercialização de energia
dos geradores com UBP máxima se encerrarão antes das concessões. Nestes
casos, os geradores de UBP máximo ficaram desequilibrados e sem condições de
competição em igualde de condições com os demais geradores com UBP de
referência, pelo prazo remanescente da concessão.
Para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro destas concessões de UBP
máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº 10.848/2004, bem como para evitar
revisões contratuais que gerem redução de receita da União Federal, é que se

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

777

propõe a prorrogação dos contratos de comercialização de energia existentes,
firmados com as concessionárias de distribuição de energia elétrica, para que o
termo contratual do fornecimento de energia elétrica seja coincidente com o termo
final da concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica.

Sala da Comissão, em 07 de fevereiro de 2018.

OSMAR BERTOLDI
DEPUTADO FEDERAL DEM/PR
Nº55531
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MPV 814
00053

CÂMARA DOS DEPUTADOS
– PSB/PR

Gabinete Ducci
Luciano
do Deputado

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 09 de
dezembro de 2009, que dispõe
sobre os serviços de energia
elétrica nos Sistemas Isolados; a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão
da oferta de energia elétrica
emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - Proinfa e a Conta
de Desenvolvimento Energético CDE
e
dispõe
sobre
a
universalização do serviço público
de energia elétrica; bem como
altera a Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, além de dar outras
providências.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. XX - O art. 21, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
Art. 21 .........................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos
relativos a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que
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não resultem em aumento do preço unitário da energia constante no
contrato original. (nova numeração).
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica,
celebrados até 15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de
bem público, sob regime de produção independente de energia elétrica,
com as concessionárias de serviço público de distribuição de energia
elétrica, deverão ser prorrogados até o termo final da concessão de uso
de bem público, mantidas as quantidades e preços contratados, desde
que sejam atendidas as seguintes condições pelo vendedor: (nova
redação)
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração de
energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com
critério do pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP; (nova
redação)
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março de
2004; (nova redação)
III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de
geração licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro
de comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; (nova
redação)
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei;
(nova redação).

JUSTIFICATIVA

Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro de 2003,
convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas de
concessão de uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de
energia elétrica eram realizadas por meio de licitações públicas com o critério
do pagamento de máximo Uso de Bem Público – UBP à União Federal.
Posteriormente, os geradores negociavam com liberdade na comercialização
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da energia elétrica a ser produzida pelo Complexo Hidrelétrico para
distribuidoras, comercializadoras e consumidores livres, em regime de
competição, o que pressupõe igualdade de condições entre os competidores.
O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de geração
estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas da proposta
dessas licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado consumidor com as
regras do Ambiente de Contratação Regulada e (ii) retirou-lhe competitividade
na medida em que os geradores passaram a obter suas outorgas mediante o
pagamento de UBP de referência. Os geradores licitados sob o novo regime
jurídico pagam aproximadamente R$ 2/MWh a título de UBP, enquanto os
geradores licitados no regime de UBP máximo pagam cerca de R$76/MWh.
O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições mínimas de
competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP máximo
mediante o acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados em
contratações reguladas. Contudo, há alguns geradores que não puderam se
beneficiar da sistemática do art. 18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele
tempo tinham contratos de comercialização de energia vigentes que
mantinham o equilíbrio econômico-financeiro de suas concessões.
Ocorre que em alguns casos, os contratos de comercialização de energia
dos geradores com UBP máxima se encerrarão antes das concessões. Nestes
casos, os geradores de UBP máximo ficaram desequilibrados e sem condições
de competição em igualde de condições com os demais geradores com UBP
de referência, pelo prazo remanescente da concessão.
Para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro destas concessões de
UBP máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº 10.848/2004, bem como
para evitar revisões contratuais que gerem redução de receita da União
Federal, é que se propõe a prorrogação dos contratos de comercialização de
Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Anexo IV - Gabinete 427 - Brasília - DF - CEP 70160-900
Telefone: (61) 3215-5427
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Gabinete Ducci
Luciano
do Deputado

– PSB/PR

energia existentes, firmados com as concessionárias de distribuição de energia
elétrica, para que o termo contratual do fornecimento de energia elétrica seja
coincidente com o termo final da concessão de uso de bem público para
geração de energia elétrica.

Sala da Comissão, em 08 de fevereiro de 2018.
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CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, que dispõe sobre a
expansão da oferta de energia elétrica
emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica.

EMENDA N.º
Inclua-se onde couber:
Art. 1° O art. 8º da Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015,
passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 8º ...............................................................................
§ 1º - Para fins de disposto no caput, entende-se por outra
unidade consumidora do mesmo titular:
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I - as unidades consumidoras da matriz e das filiais de uma
mesma Pessoa Jurídica; e
II - as unidades consumidoras em locais diferentes das
unidades consumidoras com microgeração ou minigeração
distribuída, nas quais a energia será compensada, de
titularidade de uma mesma Pessoa Física.
§ 2º O benefício de que trata o caput se aplica ainda:
I - aos participantes de empreendimentos com múltiplas
unidades consumidoras que sejam titulares do sistema de
microgeração ou minigeração; e
II - aos participantes de consórcio ou cooperativa titulares do
sistema de microgeração ou minigeração na modalidade
geração compartilhada.
§3º O benefício de que trata o caput se aplica inclusive aos
encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição,
desde que correspondentes à soma da energia elétrica
injetada na rede de distribuição pela mesma unidade
consumidora com os créditos de energia ativa originados, no
mesmo mês ou em meses anteriores. ” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 814/2017 tem como pano de fundo o desafio
de garantir para o Brasil uma expansão da oferta de energia que seja
eficiente, com baixos custos aos consumidores, segurança energética e
respeito ao meio ambiente. É dentro desse contexto que se insere a
discussão sobre a desestatização da Eletrobrás e dos demais
dispositivos tratados na proposição enviada pelo Poder Executivo.
Nesse quadro, com fins de fomentar a sustentabilidade e o respeito
ao meio ambiente na geração da energia elétrica, revela-se urgente
promover incentivos à geração distribuída, que ocorre principalmente por
meio da fonte solar, a partir de painéis fotovoltaicos instalados em
unidades consumidoras.
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Assim, de forma a aumentar a segurança jurídica para que os
investimentos sejam realizados em tal modalidade de geração, propomos
a adequação na legislação de isenção de PIS/Pasep e COFINS para que
sejam trazidas ao status de lei as atualizações na legislação infralegal do
sistema de compensação de energia, regulamentado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL por meio da Resolução Normativa
n° 482, de 17 de abril de 2012.
A modificação garantirá que os consumidores que invistiram em
energia distribuída não sejam obrigados a pagar as contribuições de
PIS/Pasep e COFINS sobre a energia gerada e injetada na rede de
distribuição.
Certos de que a presente proposta representa um importante
avanço para o País, contamos com o apoio dos Nobres Parlamentares
para a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE
DEMOCRATAS/TO

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

785

MPV 814
00055

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre
os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de
energia
elétrica
emergencial,
recomposição tarifária extraordinária,
cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia
Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica.

EMENDA N.º
Inclua-se onde couber:
Art. 1° O art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 13..............................................................................
...........................................................................................
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§ 1º Os recursos da CDE serão provenientes das quotas
anuais pagas por todos os agentes que comercializem
energia com consumidor final, mediante encargo tarifário
incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão
ou de distribuição, 2 dos pagamentos anuais realizados
a título de uso de bem público, das multas aplicadas
pela Aneel a concessionárias, permissionárias e
autorizadas, dos créditos da União de que tratam os
arts. 17 e 18 da Lei nº12.783, de 11 de janeiro de 2013,
e da bonificação pela outorga de que trata o § 7º do art.
8º dessa mesma lei.” (NR)
Art. 2º O art. 8º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 8º ...........................................................................
.........................................................................................
§ 7º-A A bonificação pela outorga de que trata o §7º será
utilizada como fonte de recursos da Conta de
Desenvolvimento Energético na proporção de 50%
(cinquenta por cento) do valor arrecadado.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, alterou a Lei nº
12.783, de 2013, estabelecendo que as concessões de geração de
energia hidrelétrica não prorrogadas devem ser licitadas com
previsão de pagamento de uma bonificação pela outorga à União.
O pagamento ao Tesouro Nacional de uma bonificação pela
outorga eleva os preços de comercialização da energia, tendo em
vista que o retorno por esse valor pago ao Tesouro é incluído pelas
novas concessionárias no valor da energia a ser comercializada
com os consumidores de energia.
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É importante destacar que as usinas licitadas nesta condição,
ou seja, que não tiveram suas concessões prorrogadas, já tiveram
seus ativos amortizados e depreciados durante a vigência da
concessão, ou seja, os investimentos realizados para construção da
usina já foram pagos pelos consumidores de energia.
Portanto, não há razoabilidade em se destinar ao Tesouro
Nacional toda a bonificação pela outorga, ou seja, recursos de
usinas hidrelétricas já amortizadas, encarecendo ainda mais as já
elevadas tarifas de energia elétrica do País.
Neste sentido, propomos que 50% do valor arrecadado como
bonificação pela outorga de usinas hidrelétricas seja utilizado dentro
do próprio setor, contribuindo para a modicidade tarifária. A
utilização desse valor para reduzir a Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), encargo responsável por custear os subsídios do
setor, apresenta-se como a forma mais adequada de utilização do
recurso.
Desta forma, teremos uma redução das tarifas de energia
elétrica, além de continuarmos contribuindo com o equilíbrio fiscal
do País, pela destinação de 50% da bonificação pela outorga ao
Tesouro Nacional.
Convictos, portanto, que a presente proposta representa um
avanço para o País, contamos com o apoio dos Nobres Pares para
a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE
DEMOCRATAS/TO
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA ADITIVA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
EMENDA ADITIVA Nº ______
(Do Sr. Deputado DARCÍSIO PERONDI)

Inclua-se os § 12º e § 13º no art. 26 da
Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Inclua-se os § 12º e § 13º no art. 26 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de
1996:

Art. 26. .............
.............
§ 12º. Os aproveitamentos referidos nos incisos I e VI do caput deste
artigo que estejam em condição de serem autorizados deverão apresentar, em até
5 (cinco) anos após notificado do atendimento das condições de autorização, a
garantia de fiel cumprimento para emissão da outorga de autorização.
§ 13º. Caso não seja apresentada a garantia de fiel cumprimento no
prazo definido no §12º, a ANEEL disponibilizará, no leilão de energia subsequente,
o projeto e a licença ambiental para licitação; devendo o detentor do registro original
ser devidamente indenizado pelo vencedor, em até 30 dias após a realização do
certame e antes da emissão da outorga de autorização, valorado a 15% (quinze
por cento) do produto entre a potência instalada do empreendimento e o valor do
investimento utilizado para cálculo da garantia de fiel cumprimento.

JUSTIFICAÇÃO
Há atualmente, por parte da Agencia Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), a preocupação relacionada com o tempo que um empreendedor que
possua um projeto de usina hidrelétrica pode permanecer sem construí-la. Em
decorrência dessa preocupação, foi estabelecido, nas resoluções normativas
(REN) nº 673/2016 e nº 765/2017, o prazo de 60 dias para o agente solicitar a
outorga de autorização do seu empreendimento.
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Solicitada a outorga, fica estabelecido um cronograma para
construção da usina, que, caso não seja cumprido, ensejará multas e penalidades
aos agentes. Além disso, dá-se início à contagem do prazo da outorga, isto é, do
tempo que o agente terá para explorar o empreendimento. Um terceiro fator que
deve ser considerado é que, em decorrência da diminuição do tempo de outorga, a
investimento terá menos tempo para ser amortizado, incorrendo no aumento de
preço daquela energia.
Porém, a outorga é obrigatoriamente solicitada após a usina participar
de um leilão, o que não garante que ela tenha conseguido negociar sua energia no
certame. Surge então uma distorção: o agente é obrigado a cumprir um cronograma
de construção da usina sem necessariamente ter viabilizado seu empreendimento.
Para corrigir essa distorção, sugere-se a emenda aqui apresentada.
O agente terá cinco anos para solicitar sua outorga a partir do momento que estiver
com a respectiva documentação completa. Ainda, caso o empreendedor não
solicite a outorga dentro do prazo estabelecido, a ANEEL poderá licitar o projeto de
forma a indenizar a empresa responsável pelos custos arcados com a elaboração
do projeto.
Dessa forma, atende-se o objetivo da ANEEL de não deixar com que
o agente passe tempo indeterminado com o empreendimento e permite-se que o
agente tenha tempo de viabilizar a construção da usina. Sugere-se, então, a
emenda aditiva do § 12 no art. 26 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

Sala da Comissão, _____ de _______________ de _____

_________________________________
Deputado Darcísio Perondi
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA À MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814/2017

EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA Nº ______
(Do Sr. Deputado DARCÍSIO PERONDI )
Modifica-se o §1º-B e adicionese o § 7º ao art. 2º da Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013.

Modifica-se o §1º-B e adicione-se o § 7º ao art. 2o da Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013:

Art. 2º .........
..............
§ 1º-B. Em no mínimo 2 (dois) anos antes do final do prazo da
outorga, ou em período inferior caso o prazo remanescente da outorga na data de
publicação desta Lei seja inferior a 2 (dois) anos, o Poder Concedente informará ao
titular da outorga o valor do pagamento anual do UBP para fins de prorrogação, o
qual será inferior ao valor da geração anual efetiva da usina multiplicada por 20%
da Tarifa Atualizada de Referência - TAR, que será pago em duodécimos, no ano
subsequente ao da sua apuração. (Modifica)
.................
§ 7º O empreendimento cuja autorização ou concessão teve sua
outorga encerrada, e não tenha sido prorrogado, a partir de 11 de janeiro de 2013
até a data de publicação desta Lei, e que não atenda aos prazos estabelecidos no
§ 1-A e no § 1-B deste caput, terá 180 dias a partir da publicação desta lei para se
manifestar ao poder concedente sobre o interesse de prorrogar nas condições
estabelecidas nesta Lei. (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
O Congresso Nacional, por meio de uma emenda acolhida no âmbito
do PLV 29/2016, que deu origem à Lei 13.360/2016, garantiu aos agentes
geradores a prorrogação, por 30 anos, a título oneroso, das concessões e
autorizações das usinas hidrelétricas com capacidade entre 5 e 50 MW para
aqueles que não tiveram a outorga prorrogada.

A justificativa para tal permissão foi a inadequação do regime de
quotas previsto na Lei 12.783/2013 às usinas de pequeno porte, cuja baixíssima
remuneração prejudicaria a realização de novos investimentos e a qualidade na
prestação do serviço. A nova disciplina legal previu, então, que, para fins da
prorrogação, o titular do empreendimento deverá recolher a Compensação
Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH) e pagar pelo Uso do Bem
Público (UBP).

Em relação ao UBP, a redação da nova disciplina, dada pela inserção
do § 1º-B no art. 2º da Lei 12.783/2013, trouxe ampla margem de discricionariedade
ao Poder Concedente no seu cálculo, resultando em indesejável insegurança
jurídica.

Para corrigir tal distorção, sugere-se a presente emenda aditiva,
definindo-se que o cálculo do pagamento da UBP deverá ter como valor teto a
multiplicação da geração anual efetiva por 20% da Tarifa Anual de Referência –
TAR. A TAR já é utilizada amplamente para o cálculo de outro pagamento que diz
respeito à utilização de recursos naturais, seja ele a Compensação Financeira pela
Utilização de Recursos Hídricos – CFURH. Portanto, mostra-se adequada ao
objetivo atual também, introduzindo previsibilidade e estabilidade regulatória ao
processo.

Ressalte-se que o valor pago, em R$/MWh, com esta metodologia, é
superior ao valor médio atual pago por UHEs, com potência inferior a 100MW,
licitadas pela maior UBP, que é da ordem de R$ 10/MWh, sendo que atualmente
20% da TAR equivale a R$ 14,80/MWh.
Para tratar os casos dos empreendimentos cuja outorga já se
encerrou e não houve prorrogação, tanto para ativos de autoprodução quanto de
concessão e autorização, propõe-se a inclusão do parágrafo 7º, de forma a
possibilitar que esses agentes demonstrem interesse ao MME em prorrogar sua
outorga.
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Sendo assim, propõe-se modificar §1º-B e adicionar o § 7o ao art. 2º
da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, de forma que a valoração do UBP para
as respectivas prorrogações das outorgas tenha como valor teto a multiplicação da
geração anual efetiva por 20% da TAR, conforme texto de emenda aditiva.

Sala da Comissão, _____ de _______________ de _____

_________________________________
Deputado Darcísio Perondi
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA ADITIVA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
EMENDA ADITIVA Nº ______
(Do Sr. Deputado DARCÍSIO PERONDI)
Inclua-se o § 2º no art. 13 da Lei 9.648,
de 27 de maio de 1998, renumerandose o parágrafo único como §1º .

Inclua-se o § 2o no art. 13 da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998,
renumerando-se o parágrafo único como § 1o:

Art. 13. .............
§ 1o. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem
atribuídas pelo Poder Concedente, constituirão atribuições do ONS:
............
§ 2o. O empreendimento hidrelétrico, com potência
instalada igual ou inferior a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts), não será
despachado centralizadamente, exceto no caso em que o ONS recomende isto
explicitamente ao Poder Concedente, com o encaminhamento de relatório técnico
específico sobre a necessidade tendo em vista os impactos eletro-energéticos no
SIN. Fica preservado o enquadramento anteriormente realizado para centrais em
operação, a critério do gerador.

JUSTIFICAÇÃO
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), cujas atribuições
estão relacionadas ao planejamento e à programação da operação do Sistema
Interligado Nacional (SIN), tem como principal objetivo assegurar a segurança da
operação através da otimização energética em um sistema formado por cascatas
hidrelétricas.
Para cumprir esse objetivo, o ONS determina que algumas usinas
hidrelétricas serão despachadas diretamente por ele, visto que a entrada ou saída
de sua potência na rede do SIN é relevante para a operação. Porém, usinas de
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pequeno porte, com capacidade instalada de até 50MW, normalmente não
oferecem nenhum incremento, ou quase nenhum, para a operação do SIN, visto
que o pequeno volume de seus reservatórios não contribui para a otimização
energética das cascatas.
Diante desse fato, não se justifica inicialmente a operação
centralizada dessas usinas. Os custos, caso isso seja feito, serão arcados pela
sociedade, que suporta o orçamento do ONS através de tarifas, e, além disso,
sobrecarregará o Operador em suas atribuições, visto que ele terá que operar
usinas irrelevantes para a segurança do SIN, desvirtuando-se do seu objetivo.
Prever a definição das usinas que serão despachadas
centralizadamente em lei, conforme a emenda apresentada, trará o grande
benefício de reduzir a insegurança regulatória para esses projetos, cujos custos de
desenvolvimento são integramente arcados pela iniciativa privada. Ao mesmo
tempo, o dispositivo aqui proposto prevê que o ONS, a partir de análise técnica
consistente, informe ao Poder Concedente a necessidade de operação centralizada
daqueles empreendimentos que se mostrem relevantes para o SIN.

Sala da Comissão, _____ de _______________ de _____

_________________________________
Deputado Darcísio Perondi
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MPV 814
00059

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 09 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de energia
elétrica nos Sistemas Isolados; a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica; bem como altera a Lei nº 10.848, de
15 de março de 2004, além de dar outras
providências.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. XX - O art. 21, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 21 .........................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos relativos
a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que não resultem em
aumento do preço unitário da energia constante no contrato original. (nova
numeração).
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica, celebrados até
15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de bem público, sob regime
de produção independente de energia elétrica, com as concessionárias de
serviço público de distribuição de energia elétrica, deverão ser prorrogados até
o termo final da concessão de uso de bem público, mantidas as quantidades e
preços contratados, desde que sejam atendidas as seguintes condições pelo
vendedor: (nova redação)
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração de
energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com critério do
pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP; (nova redação)
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março de 2004;
(nova redação)
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III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de geração
licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro de
comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; (nova redação)
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei; (nova
redação).

JUSTIFICATIVA

Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro de 2003,
convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas de concessão de
uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de energia elétrica eram
realizadas por meio de licitações públicas com o critério do pagamento de máximo
Uso de Bem Público – UBP à União Federal. Posteriormente, os geradores
negociavam com liberdade na comercialização da energia elétrica a ser produzida
pelas Hidrelétricas para distribuidoras, comercializadoras e consumidores livres, em
regime de competição, o que pressupõe igualdade de condições entre os
competidores.
O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de geração
estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas da proposta dessas
licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado consumidor com as regras do
Ambiente de Contratação Regulada e (ii) retirou-lhe competitividade na medida em
que os geradores passaram a obter suas outorgas mediante o pagamento de UBP de
referência. Os geradores licitados sob o novo regime jurídico pagam
aproximadamente R$ 2/MWh a título de UBP, enquanto os geradores licitados no
regime de UBP máximo, atingidos por esta emenda, pagam cerca de R$76/MWh,
beneficiando o Tesouro Nacional.
O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições mínimas de
competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP máximo mediante o
acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados em contratações reguladas.
Contudo, há alguns geradores que não puderam se beneficiar da sistemática do art.
18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele tempo tinham contratos de comercialização
de energia vigentes que mantinham o equilíbrio econômico-financeiro de suas
concessões.
Ocorre que em alguns casos, os contratos de comercialização de energia dos
geradores com UBP máxima se encerrarão antes das concessões. Nestes casos, os
geradores de UBP máximo ficaram desequilibrados e sem condições de competição
em igualde de condições com os demais geradores com UBP de referência, pelo prazo
remanescente da concessão.
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Para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro destas concessões de UBP
máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº 10.848/2004, bem como para evitar
revisões contratuais que gerem redução de receita da União Federal, é que se propõe
a prorrogação dos contratos de comercialização de energia existentes, firmados com
as concessionárias de distribuição de energia elétrica, para que o termo contratual do
fornecimento de energia elétrica seja coincidente com o termo final da concessão de
uso de bem público para geração de energia elétrica, garantindo ao Tesouro Nacional
a manutenção do recebimento pela outorga do máximo valor possível.

Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputado Darcísio Perondi
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MPV 814
00060

COMISSÃO DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
814, DE 2017
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica no Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de
energia
elétrica
emergencial,
recomposição tarifária extraordinária, cria
o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica – Proinfa
e a Conta de Desenvolvimento Energético
– CDE e dispõe sobre a universalização
do serviço público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se na Medida Provisória nº 814, de 2017, o presente artigo 3º,
renumerando-se os demais:
Art. 3º A Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º..................................................................
..............................................................................
§ 1º Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a
formulação, o planejamento e a implementação de ações do Ministério
de Minas e Energia, no âmbito da política energética nacional.
§ 2º A identificação e quantificação dos recursos e reservas energéticas
para realização de balanço energético nacional poderá ser realizada de
forma integrada com Estados, Distrito Federal e Municípios e incluirá,
necessariamente, as fontes solar, eólica, biomassa e os
biocombustíveis.
§ 3º O planejamento energético nacional deverá priorizar o
aproveitamento das fontes renováveis de energia, especialmente a
hidráulica, a solar, a eólica, a biomassa e os biocombustíveis. (NR)”
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JUSTIFICATIVA
A proposta visa, além de compartilhar com os Estados, Distrito Federal e
municípios, os processos de identificação e quantificação dos recursos e
reservas energéticas, contribuir para que o nosso País para a vir a cumprir, a
contento, os seus compromissos firmados no âmbito do Acordo de Paris, com o
aproveitamento prioritário das fontes renováveis de energia, em detrimento dos
combustíveis fósseis.
Desta forma, entendo que a proposta é extremamente necessária, e se
assim entenderem os meus nobres pares, solicito o apoio para a aprovação da
mesma.
Sala das Sessões,

de fevereiro de 2018

Dep. EVAIR VIEIRA DE MELO
PV/ES

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A5FF39A800219D4A.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74

800

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

MPV 814
00061

COMISSÃO DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
814, DE 2017
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica no Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de
energia
elétrica
emergencial,
recomposição tarifária extraordinária, cria
o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica – Proinfa
e a Conta de Desenvolvimento Energético
– CDE e dispõe sobre a universalização
do serviço público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se na Medida Provisória nº 814, de 2017, o presente art.
4º, renumerando-se os demais:
“Art. 4º As instituições financeiras e os agentes financeiros do
Sistema Financeiro da Habitação deverão incluir o custo de sistema de
aquecimento solar de água e de sistema de geração de energia
fotovoltaica nos financiamentos imobiliários que utilizarem recursos do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE, Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT e Orçamento Geral da União – OGU, se assim
solicitado pelo proponente do financiamento.

JUSTIFICATIVA

A proposta objetiva habilitar as instituições financeiras e os agentes
financeiros do Sistema Financeiro da Habitação, a incluir o custo com a
implantação do aquecimento solar de água e de sistema de geração de energia
fotovoltaica nos financiamentos imobiliários, contribuindo assim, para o
incentivo e a viabilização das fontes alternativas de energia elétrica.
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Desta forma, solicito aos meus nobres pares, o apoio para a aprovação
desta emenda.

Sala das Sessões,

de fevereiro de 2018

Dep. EVAIR VIEIRA DE MELO
PV/ES
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MPV 814
00062

Senador TELMÁRIO MOTA – PTB/RR

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 814, de 2017)

Suprima-se o artigo 3o da MPV nº 814, de 28 de dezembro de
2017.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 3o da Medida Provisória revoga o § 1o do art. 31 da Lei
10.848, de 15 de março de 2004, que exclui do Programa Nacional de
Desestatização – PND a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A –
ELETROBRAS e suas controladas: Furnas Centrais Elétricas S/A, Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S/A – ELETRONORTE e Empresa Transmissora de Energia Elétrica do
Sul do Brasil S/A – ELETROSUL e a Companhia de Geração Térmica de
Energia Elétrica – CGTEE.
no

Essa revogação representa um importante passo na manutenção da
Eletrobrás, como empresa estatal, que é a maior empresa de energia elétrica da
América do Sul, responsável por um terço da geração de energia no País.
Consideramos que essa privatização prejudicará enormemente o Brasil e,
sobretudo, os consumidores dos Sistemas Isolados. Os Estados, sobretudo
Roraima, que ainda não fazem parte do Sistema Integrado Nacional já
enfrentam dificuldades no acesso à energia de qualidade e não devem ter suas
concessões entregues ao setor privado, que certamente buscará elevar tarifas
para preservar lucros.

Sala da Comissão,

Senador TELMÁRIO MOTA
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MPV 814
00063

814/2017

Adicione-se o artigo 2-A à Medida Provisória no 814, de 28 de dezembro de 2017:
“Art. 13. .............
§ 1o. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas pelo Poder
Concedente, constituirão atribuições do ONS:
............
§ 2o. O aproveitamento hidrelétrico com potência instalada igual ou inferior a
50.000 kW (cinquenta mil quilowatts) não será despachado centralizadamente, exceto se o
ONS recomendar ao Poder Concedente, em cada caso e mediante relatório técnico
específico, atestando a necessidade de despacho centralizado tendo em vista os impactos
eletro-energéticos no SIN, ficando preservado, a critério do agente de geração, o
enquadramento anteriormente realizado para centrais geradoras em operação. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, tem por objetivo garantir as
operações otimizadas do parque hidroelétrico, uma vez que existem várias usinas em uma
mesma bacia e as operações coordenadas destas centrais resultam em um ganho de
energia para a sociedade.
Outra função relevante é a segurança eletro-energética, isto é, garantir que as
operações das centrais em conjunto com o sistema de transmissão não resulte nem em
sobrecarga em algum ponto, muito menos em déficit no atendimento do sistema interligado.
Os aproveitamentos hidrelétricos com potência igual ou inferior a 50.000 kW, estão na sua
quase totalidade ligados na rede de distribuição, tendo impactos marginais sobre o balanço
de potência e tensão no sistema interligado. Portanto, excluir estes empreendimentos da
supervisão do ONS, contribuí para o mesmo possa dispensar atenção, recursos materiais e
humanos nas centrais que são relentes para o sistema. Entretanto, caso o ONS entenda
que tecnicamente um destes aproveitamentos é relevante, o mesmo poderá enquadrá-lo
como despachado centralizadamente, garantindo a segurança do sistema interligado.
Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2018.

Deputado Carlos Zarattini
PT/SP
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MPV 814
00064
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

PROPOSIÇÃO

Medida Provisória 814/2017
AUTOR

LAERCIO OLIVEIRA
1. [

] SUPRESSIVA

2. [

] SUBSTITUTIVA

.
3

[] MODIFICATIVA

PARTIDO
SD

UF
SE

4. [x] ADITIVA

5. [

PÁGINA
01/01

] AGLUTINATIVA

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA
Art. XXº A Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, para os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, deverá
ser definida como uma tarifa única em todo o território nacional, por faixa de consumo,
conforme indicado a seguir:
I - consumo inferior ou igual a 30 (trinta) kWh/mês;
II - consumo compreendido entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100 (cem) kWh/mês;
III - consumo compreendido entre 101 (cento e um) kWh/mês e 220 (duzentos e vinte)
kWh/mês.
§ 1º O valor da tarifa de que trata o caput será definido e atualizado conforme o disposto
no art. 13-A da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
§ 2º De 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2022, a tarifa social deverá ajustar-se
gradual e uniformemente para atingir aquela prevista no
caput
.”

JUSTIFICATIVA
Atualmente, o desconto ao consumidor, a título de Tarifa Social, é aplicado com base em valores
percentuais da tarifa da distribuidora. Por este motivo, as distribuidoras com tarifas mais
elevadas cobram valores maiores da população de mais baixa renda em relação à média do país.
Ou seja, regiões socialmente mais vulneráveis podem possuir tarifas de energia elétrica com
valores mais elevados. Tal fato decorre de custos mais elevados, em virtude de menor escala,
maiores perdas, custo de energia mais elevado, etc.
Como exemplo, a tarifa de uso do Residencial Convencional de uma distribuidora localizada na
região Norte era de R$ 330,26/MWh em 2016, valor superior à tarifa correspondente de uma
distribuidora da região Sudeste, de R$ 173,89/MWh.
Como consequência, dois consumidores de até 30 kWh pagariam tarifas completamente
diferentes conforme sua localização, sendo que aquele localizado numa área de concessão da
região Norte pagaria o dobro de tarifa referente ao uso da rede de distribuição em relação
àquela paga por aquele cuja unidade consumidora esteja localizada em uma área de concessão
da região Sudeste.
Portanto, a atual prática de descontos implica que o consumidor Baixa Renda de regiões mais
vulneráveis pode pagar mais caro pela tarifa da energia elétrica do que o consumidor
convencional de regiões mais ricas.
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Esta emenda propõe que a subvenção ocorra por meio de desconto fixo (em R$/MWh), igual
para todo o país. O estabelecimento de uma tarifa única nacional para os consumidores baixa
renda objetiva dar tratamento isonômico a todos os consumidores dessa classe,
independentemente da área de concessão onde habitam.
Pode-se constatar que a tarifa Baixa Renda Brasil deve beneficiar cerca de 75% dos
consumidores, gerando redução aproximada de 5% na fatura mensal, com aumentos pontuais
para a minoria das distribuidoras analisadas. Esta emenda, portanto, caracteriza-se como
socialmente justa ao promover um aperfeiçoamento relevante no mecanismo de descontos na
tarifa de energia elétrica.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres nossos Pares para a aprovação desta
Emenda.

PARLAMENTAR
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MPV 814
00065
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

PROPOSIÇÃO

Medida Provisória 814/2017
AUTOR

LAERCIO OLIVEIRA
1. [

] SUPRESSIVA

2. [

] SUBSTITUTIVA

.
3

[] MODIFICATIVA

PARTIDO
SD

UF
SE

4. [x] ADITIVA

5. [

PÁGINA
01/01

] AGLUTINATIVA

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA
Art. XXº A Lei nº 9.074/95, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 15-A. Até 31 de dezembro de 2020, as concessionárias de distribuição de energia
elétrica deverão proceder à separação contábil das atividades relacionadas à gestão de
energia daquelas de prestação de serviço de distribuição.
§1º Entende-se como prestação de serviço de distribuição as atividades de planejamento,
construção, operação e manutenção das redes de distribuição, bem como a medição e o
combate às perdas.
§2º Entende-se como gestão de energia as atividades relacionadas ao gerenciamento do
portfólio de energia elétrica, tais como a compra, venda, pagamento de encargos e
faturamento.
Art. 15-B Até 31 de dezembro de 2022, as concessionárias de distribuição de energia
elétrica deverão proceder a separação comercial e jurídica das atividades relacionadas à
gestão de energia daquelas de prestação de serviço de distribuição.
§1º A separação de que trata o caput resultará na criação de um Comercializador de
Energia Regulado, que deverá atender a todos os consumidores que não realizarem a
opção de que trata o art. 16.
§2º A tarifa do Comercializador de Energia Regulado será definida considerando o §2-F
do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, bem como seu custo e margem
operacional, tributos e outros componentes, devendo ser reajustada anualmente, conforme
regulamento da ANEEL.
Art. 16º ...
§1º A partir de 2020, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica reduzido a
2000 kW.
§2º Após a conclusão da separação de que trata o art. 15-A, o requisito mínimo de carga
de que trata o caput fica reduzido a 75 kW.
§3º A partir de 2024, se atendida a condição do parágrafo anterior, todos os consumidores,
sem qualquer requisito mínimo de carga, atendidos em qualquer tensão, terão livre
escolha quanto ao fornecedor com quem contratarão sua compra de energia elétrica.
§4º A partir de 1º de janeiro de 2019, no exercício da opção de que trata este art., os
consumidores com carga inferior a 1000 kW deverão ser representados por um agente de
comercialização perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, de
que trata o art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.
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Art.16-B As concessionárias, permissionárias e autorizadas de Distribuição deverão, a
partir de 1º de janeiro de 2019, realizar campanhas informativas aos consumidores sobre
as mudanças de que trata os §2º e §3º do art. 16, assegurado o repasse tarifário, conforme
regulamento.

JUSTIFICATIVA
Expandir o Mercado Livre significa dar a mais clientes a opção de escolha de seus fornecedores
e dar condição de contratação personalizada da sua energia. Há ainda a oportunidade de se
proporcionar o desenvolvimento de produtos e serviços até então inimagináveis, sobretudo
quando o consumo de energia elétrica passa a ser sustentado por um número elevado de
sensores e atuadores, que permitem o monitoramento e controle em tempo real das instalações.
Quando comparado a outros países, o grau de liberalização do mercado brasileiro é considerado
reduzido devido à inelegibilidade da maioria das unidades consumidoras para o exercício do
direito da migração para o Ambiente de Contratação Livre (ACL).
Pelo regulamento atual, somente podem optar pelo ACL as unidades consumidoras com
demanda superior a 3.000 kW, ou aquelas com demanda entre 500 kW e 3.000 kW, desde que
adquiram energia de fontes incentivadas (eólica, PCH, biomassa e solar).
Para promover a eficiência no setor elétrico brasileiro, faz-se necessário expandir a abertura do
mercado livre, permitindo essa opção para todas as classes de consumidores, assim como
promover a separação das atividades de comercialização de energia elétrica daquela relacionada
aos serviços da rede de distribuição.
A ordem cronológica de implementação de tais medidas pode ser resumida da seguinte maneira:
1. Conscientização dos consumidores sobre o mercado livre: é essencial que o mercado
consumidor compreenda o funcionamento do setor elétrico, assim como as responsabilidades
que devem ser assumidas com a migração para o ACL.
2. Separação contábil das atividades de energia e fio nas distribuidoras: atividades relacionadas
à gestão da compra e da comercialização de energia elétrica devem ser segregadas das atividades
relacionadas à construção, operação e manutenção da rede de distribuição (serviço fio).
Mediante a separação contábil, no balanço de cada distribuidora, as atividades relacionadas à
atividade de comercialização de energia (Parcela A) e serviço fio (Parcela B) serão segregadas ainda que estas atividades continuem sendo exercidas por um único agente, neste caso, a
distribuidora, haverá maior transparência nas atividades.
3. Estabelecimento do Comercializador de Energia Regulado (CER): agente responsável por
acomodar todas as unidades consumidoras que não optarem pela migração para o mercado
livre.
4. Separação completa das atividades de energia e fio nas distribuidoras: uma vez
implementadas todas as medidas descritas acima, restará completa a separação das atividades:
(I) serviço fio: relacionadas ao planejamento, construção, operação e manutenção das redes de
distribuição, além da prestação do serviço de medição e combate às perdas. Responsabilidade:
distribuidoras; (II) comercialização de energia: atividades relacionadas à gestão da compra,
venda, gerenciamento, pagamento de encargos, faturamento, etc. Responsabilidade:
comercializador de energia regulada ou comercializador varejista.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres nossos Pares para a aprovação desta
Emenda.

PARLAMENTAR
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EMENDA
A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 2...
§ 5o Os processos licitatórios necessários para o atendimento ao disposto neste artigo
deverão contemplar, dentre outros, tratamento para:
“IV – Energia proveniente de empreendimentos do Regime de Geração de Base.”
Insiram-se os seguintes artigos, parágrafos e incisos, onde couberem, na Lei 10.848, de 15 de
março de 2004, renumerando-os:
“Art. XXº Fica instituído o Regime de Geração de Base, o qual se caracteriza pela
utilização de empreendimentos de geração de energia elétrica, novos ou existentes, de fonte
térmica, para operação contínua, com vistas ao atendimento à segurança do fornecimento
de energia elétrica.
Parágrafo Único. Entende-se como operação contínua aquela que deve ocorrer sempre que
o empreendimento se encontrar disponível, ressalvado o desligamento em prol da
modicidade tarifária.
Art. XXº O Poder Concedente deverá incluir empreendimentos de geração de energia
elétrica proveniente da fonte térmica, a partir de qualquer combustível, existentes ou
novos, no Regime de Geração de Base, desde que atendam os seguintes critérios:
I.
II.

Custo Variável Unitário menor ou igual a dois terços do preço teto do Preço de
Liquidação de Diferenças;
Relevância para o fornecimento de energia elétrica no Sistema Interligado
Nacional;

Parágrafo Único. A relevância de que trata o inciso II poderá ser demonstrada por meio
de manifestação:
I.
II.

Do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a pedido do empreendedor;
Do próprio empreendedor, mediante apresentação de estudo fundamentado.

Art. XXº Os empreendimentos integrantes do Regime de Geração de Base deverão ser
contratados na modalidade de Disponibilidade e terão valores de Receita Fixa e Custo
Variável Unitário, suficientes para garantir a operação contínua, contemplando, entre
outros:

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Quinta-feira

809

Custos de aquisição dos combustíveis principais e auxiliares, inclusive
descasamentos de preço e frete entre o mercado internacional e o nacional;
Custos de operação e manutenção, bem como aqueles de origem estrutural, como
manutenções profundas;
Tributos e encargos;
Reposição de peças e componentes relacionados ao desgaste dos ativos;
Peças sobressalentes em estoque, para reduzir o tempo de indisponibilidade;
Investimentos em redundâncias e equipamentos, incluindo aqueles destinados à
redução dos riscos de logística dos insumos;
Custos fixos do empreendimento, incluindo encargos da dívida e remuneração do
empreendedor;
Custos para atendimento de obrigações ambientais;

Art. XXº Aos empreendimentos existentes, comercializados na modalidade de
Disponibilidade, fica facultada a apresentação, no curso do procedimento de ingresso no
Regime de Geração de Base, dos seguintes documentos:
I.
II.

Rol de investimentos necessários para adaptação do empreendimento ao novo
regime, contemplando novos equipamentos, peças sobressalentes e redundâncias;
Proposta de revisão dos valores de Receita Fixa e Custo Variável Unitário, de
forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro, observado o artigo anterior;

Parágrafo Primeiro. O Poder Concedente deverá analisar os investimentos e custos
apresentados e, no ato de inclusão do empreendimento, homologar os novos valores de
Receita Fixa e Custo Variável Unitário, desde que este último respeite o limite previsto no
inciso I do artigo 2º.
Parágrafo Segundo. A depreciação e remuneração dos investimentos necessários para
adaptação do empreendimento poderão ser inclusos na Receita Fixa do empreendimento,
ou ressarcidos com recursos provenientes do encargo previsto no artigo 59 do decreto
5.163 de 30 de julho de 2004.
Parágrafo Terceiro. O Poder Concedente deverá determinar, no ato de ingresso, a
prorrogação do Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado, quando
necessário para:
I.
II.

Minimizar o efeito do aumento da Receita Fixa; ou
Garantir a segurança energética local ou nacional.

Parágrafo Quarto. A prorrogação de que faz referência o parágrafo anterior fica limitada
ao termo final do ato de outorga do empreendimento. Caso o prazo não seja suficiente
para ressarcir integralmente os investimentos, deverá o Poder Concedente promover
indenização.
Art. XXº O ressarcimento aos consumidores pela indisponibilidade de empreendimentos
no Regime de Geração de Base passará a ser calculado de acordo com os seguintes
procedimentos.
Parágrafo Primeiro. O montante de ressarcimentos deverá ser calculado com base no
produto entre a Receita Fixa Mensal, subtraída dos Encargos Setoriais e dos custos fixos
declarados em Leilão, e o Fator de Redução de Receita de Longo Prazo.
I – O Fator de Redução de Receita de Longo Prazo corresponde à razão entre a
disponibilidade apurada no intervalo de 60 (sessenta) meses e a disponibilidade informada
pelo cálculo de Garantia Física.
II – Quando o Fator de Redução de Receita de Longo Prazo for inferior a 70%, ele
assumirá este valor para compensação futura dos déficits apurados.
Art. 6º Os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado, dos
empreendimentos existentes que venham a ingressar no Regime de Geração de Base, serão
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adequados, mediante aditivos contratuais, para refletir as alterações do Regime e retirar
as disposições em contrário.”

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem sentido inovador ao apresentar um novo Regime de Geração, por meio
do fomento de investimentos em empreendimentos de geração termoelétrica de moderado custo
de capital e baixo custo de operação, com foco em segurança energética, modicidade tarifária,
benefício ao consumidor, estímulo e estabilidade econômica dos investidores e do sistema elétrica
brasileiro.
Desde 2005 a 2016, os Leilões de Energia Nova resultaram na construção e instalação de
mais de 12 GW de capacidade instalada de usinas termoelétricas no Sistema Interligado
Nacional.
•

•

45% referem-se a usinas de baixo Custo Variável Unitário – CVU (inferior a
R$200/MWh); 27% referem-se a usinas de CVU moderado (entre R$200/MWh e
R$500/MWh); e 28% referem-se a usinas de CVU elevado (superior a R$500/MWh);
Os Leilões de Energia Nova também foram responsáveis pela viabilização de um
volume expressivo de usinas hidroelétricas, majoritariamente de usinas a fio d’água
(82%), que produzem muita energia no período chuvoso de seus rios, mas que
demandam energia complementar despachável nos períodos de seca.

O despacho intenso das termoelétricas observado a partir de 2012 deve ser entendido como uma
condição estrutural nova do Sistema Elétrico Brasileiro e que veio para ficar, sobretudo para as
usinas termoelétricas de baixo custo de operação, ou usinas termoelétricas de base.
Apesar da importância fundamental das usinas termoelétricas de baixo CVU, os CCEARs por
Disponibilidade determinam o pagamento de Ressarcimentos a essas usinas por toda a produção
verificada abaixo da disponibilidade, valorizada à diferença entre o PLD (preço da energia no
mercado de curto prazo) e o CVU da usina.
Como o CVU dessas usinas é muito baixo, todo vez que o PLD se eleva, o pagamento do
Ressarcimento assume proporções incompatíveis com a capacidade econômica da usina,
inviabilizando-a economicamente.
A inviabilidade econômica é prejudicial aos empreendedores e ao Setor Elétrico em geral. É,
igualmente, muito prejudicial para o consumidor. Há estudos a demonstrar que é muito mais
barato para o consumidor pagar a Receita Fixa e a Receita Variável às usinas de baixo CVU, do
que comprar energia a PLD.
Para incentivar a instalação de novas usinas de base, e garantir a sustentabilidade das usinas de
base existentes, propõe-se a instituição do Regime de Geração de Base, com novas regras de
Ressarcimento baseado na disponibilidade apurada das máquinas em um intervalo de tempo
compatível com a natureza dos equipamentos. E a precificação do Ressarcimento com base na
Receita Fixa da usina.
Trata-se, enfim, de uma proposta que continua a dar os incentivos corretos de desempenho às
usinas, porém com valores econômicos suportáveis pelos agentes de geração. Em síntese, uma
forma de garantir Segurança Energética e Modicidade Tarifária.
Adicionalmente, o dimensionamento da Receita Fixa e da Receita Variável (produto do CVU
com a geração do empreendimento termelétrico) não prevê a condição de operação contínua, ou
de base, de forma que precisam ser readequados, com especial atenção à:
•
•

Necessidade de incrementar a quantidade das equipes de operação e manutenção dos
empreendimentos, bem como de manutenções estruturantes de maior recorrência;
Ajustes nos preços dos combustíveis utilizados, com enfoque metodológico que
considere a situação do país no mercado internacional desses insumos,
contemplando, assim, eventuais descasamentos de preços que podem inviabilizar o
empreendimento, se não considerados;
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Necessidade de mais acentuada taxa de reposição de peças e equipamentos, em
função do desgaste superior que a nova condição de operação imprime sobre estes,
bem como a aquisição de um estoque de peças de substituição rápida, reduzindo as
interrupções na operação.
Novos investimentos em redundâncias e equipamentos que visem a otimização na
condição de operação contínua, vislumbrando uma mitigação de todos os riscos de
interrupção, como as falhas de equipamentos essenciais e a falta de insumos de
produção;

É importante observar que não só no investimento em novas termelétricas, dentro do proposto
Regime de Geração de Base, reside a segurança energética. É necessário salvaguardar as usinas
termelétricas de baixo custo existentes na matriz energética nacional, sob pena de impactar
negativamente o já fragilizado equilíbrio da conta de luz.
Para tanto, propõe-se a possibilidade de inclusão no novo regime das térmicas existentes, desde
que atendam aos requisitos de baixo custo e relevância para o sistema, de forma a garantir a
sustentabilidade tanto dos empreendimentos, pressionados pelo modelo atual, quanto do sistema
como um todo, visivelmente dependente das usinas termelétricas.
Para tais usinas, pode-se mostrar necessária a adequação de suas instalações fabris, uma vez que
estamos diante de uma alteração significativa da modalidade de operação. Por consequência, tais
adequações, com investimentos significativos, devem ser contempladas nos ajustes necessários
para a inclusão dos empreendimentos no novo regime, podendo ser remuneradas na Receita
Fixa do empreendimento ou ressarcidas via fundos setoriais, via Encargo de Serviço do Sistema,
criado na regulamentação da Lei 10.848/04.
Como se pode observar do exposto, os atuais contratos de Disponibilidade geram, quando
empregados em empreendimentos de baixo custo, benefícios econômicos ao consumidor, de tal
forma que mostra-se interessante facultar ao poder concedente a prorrogação destes,
beneficiando todo o sistema elétrico.
Portanto, resta claro que o Regime de Geração de Base é um passo importante e essencial para o
Sistema Elétrico Nacional, e reflete uma necessidade superveniente, que emergiu em função das
alterações estruturais que o sistema vem experimentando.
Assim, a solução proposta possibilita uma mitigação dos riscos meteorológicos da matriz de
geração e garante a segurança energética aos consumidores e industrias nacionais, sem perder
de vista a modicidade tarifária.
Finalmente, o Regime de Geração de Base também permite que usinas intermitentes, eólicas e
solares, sejam adicionadas à matriz energética, pois a Geração de Base determinará a operação
dos reservatórios em níveis mais elevados de armazenamento, de modo que as usinas
hidroelétricas terão queda suficiente para variar a potência entregue à rede e compensar a
intermitência dos ventos e do sol.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres nossos Pares para a aprovação desta
Emenda.

PARLAMENTAR
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de energia
elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a
expansão da oferta de energia elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e
a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do serviço público
de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA Nº

O art. 2º da Medida da Medida Provisória nº 814, de 28 de dezembro
de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 13. .............................................................................................
............................................................................................................
XIV – prover recursos para compensar a flexibilização dos custos
operacionais das áreas de concessão de distribuição de que trata o § 8º do
art. 9º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
............................................................................................................
§ 1º-B. O pagamento de que trata o inciso IX do caput é limitado a R$
3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais) até o exercício de
2018, sujeito à disponibilidade orçamentária e financeira.

................................................................................................. ” (NR)
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Acrescenta-se o seguinte artigo ao texto da Medida Provisória nº 814,
de 28 de dezembro de 2017:
Art. X O art. 9º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 9º ................................................................................................
............................................................................................................
§ 8º Com a finalidade de permitir o equilíbrio econômico das concessões de
distribuição de energia elétrica a serem licitadas nos termos do art. 8º, a
ANEEL deverá flexibilizar os parâmetros regulatórios referentes aos custos
operacionais e às perdas não técnicas.
§ 9º A flexibilização de que trata o § 8º deverá ser considerada a partir do
processo tarifário de 2017 até o primeiro processo de revisão tarifária após
a assunção do novo concessionário.
§ 10 A elevação de receita do prestador do serviço, decorrente da
flexibilização dos custos operacionais de que trata o § 8º, será custeada pela
Conta de Desenvolvimento Energético. ” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
As distribuidoras designadas para prestar os serviços de distribuição nas áreas de
concessão em que os contratos não foram prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, de
2013, possuem desempenho aquém dos parâmetros regulatórios exigidos pela ANEEL, o
que compromete o equilíbrio econômico-financeiro das áreas de concessão, gerando a
necessidade de elevados empréstimos junto ao fundo de Reserva Global de Reversão
(RGR).
O desequilíbrio econômico-financeiro dessas áreas, fruto da ineficiência das
empresas, torna as concessões sem valor, praticamente inviabilizando um processo
licitatório.
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Visando viabilizar a contratação de novos concessionários, nos termos do art. 8º
da Lei nº 12.783, de 2013, torna-se necessária a flexibilização dos parâmetros regulatórios
de custos operacionais e de perdas não técnicas, o que a Portaria nº 346, de 2017, do
Ministério de Minas e Energia (MME) propôs-se a realizar.
Entretanto, conforme previsto na citada Portaria, os efeitos de tal flexibilização
são suportados somente pelos consumidores cativos das distribuidoras designadas, que,
além de pagarem tarifas mais elevadas pelos efeitos da Portaria, sofrem com serviços de
baixa qualidade.
Temos que, no caso das distribuidoras designadas, não há uma concessionária
prestando o serviço, o que impede que os mecanismos regulatórios de fiscalização e
incentivo à eficiência atuem de forma adequada, o que tem resultado em um desempenho
das distribuidoras bem abaixo do que a sociedade espera.
Considerando a responsabilidade da União pela designação do prestador do
serviço e pela não realização da licitação de um novo concessionário até o momento, não
é justo que as ineficiências resultantes da prestação do serviço recaiam somente sobre os
consumidores das áreas de das distribuidoras designadas (Acre, Alagoas, Amapá,
Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima).
Neste sentido, entendemos adequado que parcela da flexibilização dos parâmetros
regulatórios seja custeada pela Conta de Desenvolvimento Energético, especificamente a
parcela referente à flexibilização dos parâmetros regulatórios de custos operacionais.
A flexibilização dos parâmetros regulatórios de perdas não técnicas deve ser
incluída nas tarifas de energia, como já proposto pelo MME, tendo em vista que a Lei nº
13.299, de 2016, já estabeleceu dessa forma para as distribuidoras dos estados de
Roraima, Amapá e Amazonas, sendo esses valores pagos pelos consumidores de energia
das distribuidoras. Respeita-se, portanto, o princípio da isonomia entre as áreas de
concessão sob regime de designação.
Ressalta-se que, para todas as outras distribuidoras do Brasil, as ineficiências
operacionais das concessionárias, não reconhecidas pela ANEEL nos processos tarifários,
são de responsabilidade da empresa distribuidora, não sendo repassada para os
consumidores locais. Não há, portanto, razoabilidade em imputar tais custos aos
consumidores das distribuidoras designadas, que já contam com serviço de baixa
qualidade.
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4

De forma a proporcionar justiça e isonomia no tratamento dos consumidores de
energia de todo o País, contamos com o apoio dos nobres Parlamentares para aprovação
da emenda proposta.

Sala da Comissão, em 05 de fevereiro de 2018.

Senador DAVI ALCOLUMBRE
DEMOCRATAS/AP
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MPV 814
00068

EMENDA Nº
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de2009, que dispõe
sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, a seguinte alteração:
Art. O art. 8º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
Art. 8°
........................................................................................................
§1°-C
..........................................................................................................
I – a licitação, na modalidade leilão ou concorrência, seja realizada pelo controlador até
31 de março de 2019;
II – a transferência de controle seja realizada até 30 de julho de 2019.
JUSTIFICATIVA
O art. 8 o da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, com as alterações promovidas pela Lei nº
13.360, de 17 de novembro de 2016 (Conversão da Medida Provisória nº 735/2016) atualmente
possui a seguinte redação:
Art. 8º As concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
que não forem prorrogadas, nos termos desta Lei, serão licitadas, na modalidade
leilão ou concorrência, por até 30 (trinta) anos.
[...]
§ 1º-C. Quando o prestador do serviço for pessoa jurídica sob controle direto ou
indireto de Estado, do Distrito Federal ou de Município, é facultado à União
outorgar contrato de concessão pelo prazo de 30 (trinta) anos associado à
transferência de controle da pessoa jurídica prestadora do serviço, desde que:
[...]
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I - a licitação, na modalidade leilão ou concorrência, seja realizada pelo
controlador até 28 de fevereiro de 2018;
II - a transferência de controle seja realizada até 30 de junho de 2018.

Basicamente, o que se pretende alterar são os prazos da Licitação associada (controle acionário
e concessão de distribuição de energia), para que a conclusão da licitação possa ocorrer até 31
de março de 2019 e a transferência da titularidade das ações ocorra até, no máximo, 30 de julho
de 2019, em substituição aos prazos atuais, cujos termos já se avizinham para o início de 2018.
Em síntese, a alteração dos prazos do parágrafo 1º-C, do art. 8º, da Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, visa possibilitar que os estados que possuem estatais na execução do serviço
de distribuição de energia possam efetivamente licitar conjuntamente as ações de suas empresas
conjuntamente com a concessão de distribuição de energia, assim utilizando pela União em
suas estatais do setor.
Cumpre-nos salientar que a prerrogativa citada só foi possibilitada aos estados, Distrito Federal
e municípios na conversão da Medida Provisória 735, de 2016; a Lei nº 13.360, de 17 de
novembro de 2016, alterou a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, incluindo, dentre outros
dispositivos, os parágrafos 1º-A ao 1º- D no art. 8º.
A regulação da licitação conjunta, a seu turno, só foi promulgada através do Decreto nº 9.192,
de 06 de novembro de 2017, um ano após a aprovação da Lei nº 13.360/2016, solucionando
diversas dúvidas jurídicas que surgiram da possibilidade, afinal a licitação associação abarca
bens que necessariamente são de diferentes titulares.
Como a regulação da licitação associada só ocorreu um após o seu estabelecimento, a
manutenção dos prazos inicialmente previstos nos incisos I e II do §1º-C do art. 8º da Lei nº
12.783/2013 poderão efetivamente impedir a utilização da faculdade de licitar conjuntamente,
em razão do exíguo prazo. Inviabiliza-se, na prática, a utilização da prerrogativa por parte dos
estados, Distrito Federal e municípios.
Neste sentido, é necessário reconhecer como necessária a alteração proposta, visando
efetivamente oportunizar aos estados a utilização das prerrogativas relatadas, através da
alteração dos prazos do art. 8º, §1º-C, incisos I e II.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2017.
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MPV 814
00069

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. A Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art 1º..................................................................................
I - para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a
50 (cinquenta) kWh/mês, o desconto será de 70% (setenta por
cento);
II - para a parcela do consumo compreendida entre 51 (cinquenta e
um) kWh/mês e 150 (cento e cinquenta) kWh/mês, o desconto será
de 50% (cinquenta por cento);
III - para a parcela do consumo compreendida entre 151 (cento e
cinquenta e um) kWh/mês e 250 (duzentos e cinquenta) kWh/mês, o
desconto será de 20% (vinte por cento);
IV - para a parcela do consumo superior a 250 (duzentos e
cinquenta) kWh/mês, não haverá desconto.
Art. 2º ..................................................................................
I - seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal -
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CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a
75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo nacional; ou
.................................................................................................
III – estejam localizadas em regiões classificadas pelo IBGE como
pertencentes
.
a setores censitários do tipo subnormal
.........................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA

Ampliar a abrangência e a efetividade1 dos efeitos da Tarifa Social de Energia
Elétrica mostra-se fundamental nesse momento em que importantes
aprimoramentos estão sendo propostos, inclusive por estar aderente aos princípios
trazidos pelo MME, em destaque, ao reconhecer a necessidade de intervenção
governamental
na
incorporação“ dos custos sociais, que eventualmente não estejam
sendo percebidos ou precificados, ou por reconhecida e/ou comprovada
incapacidade ou desinteresse de agentes de mercado”.
Assim, os benefícios da correta alocação destes subsídios, além de resultarem
em melhoria da condição social destes consumidores, incorporam incentivos à
redução de consumo, intrínsecos à própria precificação da Tarifa Social,
imprescindível para a sustentabilidade do Setor Elétrico Brasileiro.
Sala da Comissão, em 08 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal

1

As faixas de consumo e respectivos descontos foram extraídos do PLS de autoria do Senador Roberto Rocha
(PSB/MA). Essas alterações, combinadas com a ampliação do limite da renda per capita, resultariam em
aproximadamente R$ 1,5 bilhão de subsídios anuais adicionais, valor inferior ao componente que sairá do
orçamento de despesas da CDE referente ao ressarcimento dos aportes realizados em 2013, conforme o art 4º-A
do Decreto 7.891/2013.
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22 Fevereiro 2018

MPV 814
00070

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Incluam-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, os seguintes artigos:
Art X. O art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
“Art 6º..................................................................................
............................................................................................
§ 3o .....................................................................................
.............................................................................................
III - detectada pelo concessionário a existência de fraude ou
adulteração na medição do fornecimento da unidade consumidora, o
consumidor deixar de adimplir com a cobrança do consumo
complementar apurado nos termos da regulamentação aplicável,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.” (NR)
Art XX. A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art 3º..................................................................................
............................................................................................
XXII – estabelecer procedimentos para a caracterização da
irregularidade de medição de unidade consumidora, disciplinando
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metodologia para a recuperação da receita e sua cobrança pela
concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica,
nos termos do inciso III do §3º do artigo 6º da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995.
.........................................................................................
Art 3º-B Compete à Aneel estabelecer tratamento regulatório
específico e excepcional para conjunto de consumidores ou regiões
dotados de graves especificidades socioeconômicas, mediante ato
do Poder Público, que impeçam o acesso do concessionário às suas
instalações e a prestação adequada do serviço público de
distribuição de energia elétrica.
Parágrafo único. Alterações das condições de complexidade
socioeconômica, que permitam à concessionária de distribuição de
energia elétrica recuperar o acesso às suas instalações, ensejarão a
extinção do tratamento regulatório específico e excepcional de que
trata o caput.
...................................................................................... .” (NR)
JUSTIFICATIVA

O esforço de desjudicialização é nítido e deve ser ampliado, objetivando
melhorar a disciplina comercial, especialmente no mercado de varejo. Dessa forma,
fortalecer a legislação das concessões de serviço público, e ainda, oferecer aparato
legal aos dispositivos infralegais existentes, especialmente no tocante à
regulamentação setorial, afastará a obtenção de decisões judiciais liminares para o
restabelecimento de fornecimento de energia de usuários em condições irregulares,
qualificados nos padrões do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, ou mesmo
daqueles que permanecem inadimplentes, após tratativas previstas na
regulamentação.
Outra importante contribuição é adequar as condições de desempenho
regulatório das concessionárias de distribuição nas ocorrências excepcionais de
segurança pública que, por sua vez, dificultam o combate às perdas não técnicas, à
inadimplência e, inclusive, à implementação de melhoria dos padrões de qualidade e
continuidade dos serviços prestados nas áreas afetadas.
Sala da Comissão, em 08 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal
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22 Fevereiro 2018

MPV 814
00071

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art 3º..................................................................................
............................................................................................
X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos
concessionários, permissionários e autorizados de instalações e
serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de 2%
(dois
benefício
por cento)
econômico
do
anual
, ou do valor
estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e
produção independente, correspondente aos últimos doze meses
anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para um
período de doze meses caso o infrator não esteja em operação ou
esteja operando por um período inferior a doze meses.
.............................................................................................
Art. 12 .................................................................................
§ 1o ......................................................................................
..............................................................................................
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.III – ......................................................................................
Onde:
..............................................................................................
Du = 0,4% (quatro décimos por cento) do valor unitário do benefício
econômico anual decorrente da exploração do serviço de
distribuição, expresso em R$/kW, constituído pelo faturamento
líquido de tributos e abatido das despesas de compra de energia, de
encargos de transmissão e distribuição e de encargos setoriais.
.........................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA

No decorrer dos últimos anos a participação das despesas da chamada
"parcela A" dos contratos de concessão subjugou, em muito, a participação da
"parcela B" que, por sua vez, caracteriza o efetivo valor econômico agregado da
atividade de distribuição. Tal fato amplificou, sem objeto de mérito ou justificativa, os
impactos econômicos das multas administrativas.
Neste sentido, é oportuno sanar essa distorção e, ainda, pacificar o
entendimento do que se qualifica como Benefício Econômico gerado pela atividade
de distribuição para fins da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica,
razão pela qual propomos a presente emenda.
Sala da Comissão, em 08 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal
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22 Fevereiro 2018

MPV 814
00072

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. O art. 11 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art 11..................................................................................
§ 1o As fontes de receita previstas neste artigo serão
obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
§ 2o As fontes de receitas previstas neste artigo que sejam oriundas
de novos arranjos tecnológicos ou novos serviços aos usuários com
atributos de inovação terão um período de 10 (dez) anos, contados a
partir de seus registros contábeis, para compor efeitos à modicidade
tarifária.” (NR)
JUSTIFICATIVA

Este tema é fundamental para o novo papel das distribuidoras neste contexto
de alteração do marco institucional do setor elétrico, com ampliação do ACL. Criar
estímulos à inovação nas concessões de serviço público consistentes com as
definições de eficiência econômica seletiva é coerente e necessário com as
expectativas dos clientes. Ademais, essa proposta não se restringe às distribuidoras
de energia elétrica, mas a todas as concessões de serviço público.
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Assim, buscando potencializar a agregação de valor ao segmento, porém num
espaço extratarifário, ou seja, além das metodologias da atividade monopolística
estabelecidas pela ANEEL, é que apresentamos a presente emenda.
Sala da Comissão, em 08 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal
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MPV 814
00073

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
O art. 2º da Medida Provisória nº 814, de 28 de dezembro de 2017, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art 2º. A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
‘Art 13 ..................................................................................
.............................................................................................
Art. 14 ..................................................................................
.............................................................................................
III – em áreas remotas, distantes das redes de distribuição, o
atendimento será sem ônus de qualquer espécie para o solicitante
com consumo mensal estimado igual ou inferior a 80 kWh que
possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado
iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia
elétrica pela distribuidora local.
§ 1o O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de
carga dos consumidores que não se enquadram nos termos dos
incisos I, II e III deste artigo, será realizado à custa da
concessionária ou permissionária, conforme regulamento específico
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a ser estabelecido pela ANEEL, que deverá ser submetido a
Audiência Pública.
.........................................................................................’ ” (NR)

JUSTIFICATIVA

No art. 14, inciso I, da Lei n° 10.438/2002, faz-se necessário incluir previsão
específica para as unidades consumidoras localizadas em áreas remotas distantes
da rede de distribuição, de modo a adequar o Programa da Universalização à lógica
do restante da legislação do Setor Elétrico e assegurar o atendimento a toda a
população brasileira, independentemente do local e da forma de atendimento.
O constante da Lei n° 10.438/2002, que regulamentou a universalização do
serviço público de energia elétrica, não tratou do atendimento a áreas remotas
distantes do sistema de distribuição e que pelas características peculiares levam a
que o suprimento de energia se dê por unidades de geração e sistemas de
transmissão e distribuição que não se encontram interligados ao SIN.
Considerando que, nessas localidades, por razões técnico-financeiras, há
forma diferenciada de suprimento, não podendo ser este feito por extensão de rede
(muito oneroso para os demais consumidores), como previsto no inciso I do artigo
14, da Lei n° 10.438/2002, verifica-se também a necessidade de tratamento
específico para a universalização das áreas remotas na redação atual da Lei, de
forma que Programa tenha o alcance social pretendido.
Portanto, faz-se necessário incluir, na Lei 10.438/2002, dispositivo específico
para regular o atendimento, no âmbito da Universalização, ao solicitante que esteja
localizado
regiões em áreas distantes das redes de distribuição, denominadas
remotas pelo Decreto n° 7.246/2010, que não podem ser confundidas com aquelas
já tratadas pelo inciso I.
Assim, propõe-se, ainda que o atendimento por meio de extensão de rede
reste impossibilitado nessas regiões, quando o consumo mensal estimado for igual
ou inferior a 80 kWh, que caiba à distribuidora tal atendimento na forma possível,
sem qualquer ônus para o consumidor. Isso garantirá à população residente nessas
regiões acesso à energia elétrica, eliminando dificuldades e fazendo com que o
Programa atinja seus reais objetivos de levar luz para todos os brasileiros.
Sala da Comissão, em 08 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado EVANDRO ROMAN – PSD/PR
COMISSÃO

MISTA DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 814,
DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. O art. 11 da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art 11 As prorrogações referidas nesta Lei deverão ser requeridas pelo
concessionário, com antecedência mínima de 36 (trinta e seis) meses da
data final do respectivo contrato ou ato de outorga, ressalvado o
disposto no art. 5°.
§ 1º Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for inferior
a 36 (trinta e seis) meses da publicação da Medida Provisória n° 814, de
2017,
até́ o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em
210
(duzentos e dez) dias da data do início de sua vigência.
...........................................................................................” (NR)
JUSTIFICATIVA

O prazo hoje estabelecido pela Lei 12.783/2013 para apresentação do pedido
de prorrogação é de 60 meses, ou seja, cinco anos. Ocorre que esse prazo
apresenta três sérios inconvenientes, que tornam necessário o seu ajuste para um
período mais compatível com a regulação hoje praticada no setor elétrico brasileiro:
1. Inicialmente, há que se considerar que a maioria das distribuidoras
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que irão passar por esse processo têm seu período de revisão tarifária de
cinco anos ou menos. Assim, iniciar o pedido com a ocorrência de uma
revisão entre esse e a concessão da prorrogação pode alterar
substancialmente as condições de análise, levando o poder concedente a ter
que aguardar um momento posterior ao pedido para iniciar a análise. A
redução desse prazo para 36 meses permite ainda, com margem de tempo
suficiente, uma análise até mais adequada do pedido de prorrogação.
2. Considerando o dinamismo do setor, a análise da oportunidade de
se conceder uma prorrogação de um serviço tão importante como o de
energia elétrica deve ter em conta também a situação mais recente da
concessionária, indicando que o prazo mais curto, de 36 meses, se adequa
mais a uma posição de maior segurança para a decisão do Poder
Concedente.
3. Por fim, esse prazo de 36 meses de antecedência preserva o
disposto no art. 4°, § 4°, da Lei nº 9.074/1995 e nos contratos de concessão
firmados com todas as distribuidoras de energia elétrica do País
anteriormente à MP nº 579/2012.

Sala da Comissão, em 08 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ROMAN (PSD/PR)
Deputado Federal
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigos com a seguinte redação:
Art. O serviço público de distribuição de energia elétrica será prestado diretamente pela
União, ou mediante autorização, concessão ou permissão.
Parágrafo único. A União será responsável por prestar diretamente o serviço
público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que, no ano de 2017,
desenvolvia essa atividade por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, por meio de qualquer regime, incluído o previsto no caput do
art. 9º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Amazonas Distribuidora de Energia S.A., à Boa Vista Energia S.A., à Companhia
Energética de Alagoas, à Companhia Energética do Piauí, à Centrais Elétricas de
Rondônia e à Companhia de Eletricidade do Acre. (NR) ”

JUSTIFICAÇÃO
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As empresas Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (Amazonas D), Boa Vista
Energia S.A. (Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética
do Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de Eletricidade do
Acre (Eletroacre) são as responsáveis pela distribuição de energia elétrica em suas respectivas
Unidades da Federação. Todas elas são controladas pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás), que, por seu turno, é uma sociedade de economia mista, sob controle da União.
Mesmo sendo controlada pela União, a Eletrobrás decidiu, por meio de assembleia
de acionistas realizada em 22 de julho de 2016, não aprovar que as distribuidoras sob seu
controle solicitassem ao Poder Concedente a prorrogação de suas próprias concessões, cuja
exploração é a razão de existirem. Essa mesma assembleia decidiu pela transferência do
controle acionário dessas distribuidoras a terceiros, até 31 de dezembro de 2017, ou pela
liquidação das empresas, caso não ocorra a transferência no prazo estipulado.
Assim, como não houve o interesse das distribuidoras federais na renovação de
suas concessões, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº 12.783/2013, em 3 de
agosto de 2016, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou as Portarias de números
420, 421, 422, 423, 424 e 425, designando essas empresas responsáveis pela prestação do
serviço público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que já atuavam, com vistas a
garantir a continuidade do serviço, até que novo concessionário assuma a prestação dos
serviços, ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro.
Portanto, essas concessões não prorrogadas deverão ser licitadas, conforme
disposto no artigo 8º da Lei nº 12.783/2013. Por sua vez, a Lei nº 13.360, de 17 de novembro
de 2016, acrescentou a esse artigo 8º o § 1º-A, facultando à União licitar as concessões não
prorrogadas das distribuidoras federais simultaneamente à transferência do controle dessas
empresas, outorgando os contratos de concessão aos novos controladores.
Dessa forma, criou-se uma situação em que apenas dois desfechos são possíveis: as
distribuidoras federais são privatizadas ou tornam-se empresas sem objeto e são liquidadas.
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essas empresas sejam privatizadas,
incluindo-as na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização. Além disso, a proposta prevê
que a União passe a prestar diretamente, por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, os serviços de distribuição de energia elétrica nas áreas em que as
distribuidoras federais já atuem, dispensando, assim, a realização de uma licitação para
contratação de novos concessionários.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização das
distribuidoras federais de energia elétrica, que deverá causar significativos danos à população
e à economia dos estados afetados, bem como aos trabalhadores dessas estatais, contamos
com o apoio dos dos parlamentares para a aprovação dessa emenda.

PARLAMENTAR
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E

Acrescente-se, onde couber, os artigos com as seguintes redações:
Art. Os atos legislativos relacionados a eventuais processos de desestatização das
Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS – e suas subsidiárias, da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF –, das Centrais Elétricas do Norte do Brasil –
ELETRONORTE e de FURNAS Centrais Elétricas serão obrigatoriamente submetidos a
referendo, para ratificação ou rejeição, pela população dos Estados atendidos pelas
atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica exercidas pelas
referidas empresas.
Art. O referendo previsto no art. 1º se fundamenta no art. 49, XV, da Constituição
Federal, e observará a regulamentação específica constante da Lei nº 9.709, de 18 de
novembro de 1998.
§ 1º Somente poderão participar do referendo os eleitores alistados ou transferidos
para os Estados abrangidos pela consulta popular até cem dias antes do pleito.
§ 2º A convocação do referendo não interfere na emissão de títulos eleitorais, por
alistamento ou por transferência, nas regiões abrangidas.
Art.
Considera-se desestatização, para fins deste Decreto Legislativo, as
modalidades de outorga à iniciativa privada de atividade econômica explorada pelo Estado
previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997.
Art. O Presidente do Congresso Nacional dará ciência da aprovação deste ato
convocatório ao Tribunal Superior Eleitoral, para que sejam adotadas, em cada caso, as
providências a que alude o art. 8º da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998.
Art. Até que o resultado do referendo seja homologado e proclamado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, não entrará em vigor nenhuma medida administrativa ou legislativa que
tenha por objetivo a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS
e suas subsidiárias, da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, das Centrais
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Elétricas do Norte do Brasil – ELETRONORTE – e de FURNAS Centrais Elétricas.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir a participação popular no processo de
desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS e suas subsidiárias,
da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, das Centrais Elétricas do Norte do
Brasil – ELETRONORTE – e de FURNAS Centrais Elétricas, em razão da intenção revelada
e adotada pelo governo de reduzir o patrimônio nacional, beneficiar o capital privado e sem
preocupação com os aspectos sociais.
A consulta popular releva-se de extrema importância diante dos reflexos da
privatização das empresas hidroelétricas sobre a própria soberania nacional, matéria esta que
merece ser decidida com a participação do cidadão.
O setor elétrico possui importância estratégica para a economia e desenvolvimento
nacional, além de exercer a função de suprir um bem público essencial para a produção de
bens e serviços e de garantir o bem-estar e qualidade de vida da população. A importância da
discussão está também vinculada à posição de vanguarda no combate às causas do
aquecimento global que podem ser assumidas pelo país, colocando o Brasil num cenário de
competitividade e de enfrentamento da crise econômica.

PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. Em caso de transferência de controle acionário de pessoa jurídica originariamente
sob controle direto ou indireto da União, deverá a União alocar os empregados em outras empresas
públicas ou sociedades de economia mista de seu respectivo controle, nos casos em que não houver
a opção do empregado em permanecer nos quadros da empresa adquirente.
Parágrafo único – Os contratos firmados pela União e empresas adquirentes de que trata o
caput deverão dispor de cláusulas específicas referentes à manutenção de postos de trabalho, com o
direito de opção dos empregados em permanecerem nos quadros da empresa, com garantia de
prazos mínimos, a preservação de direitos e condições de trabalho asseguradas aos trabalhadores
no momento do negócio, inclusive aquelas de natureza econômica, e sobre o respeito aos padrões e
condições de saúde e segurança do trabalho.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir posições de trabalho caso venha ocorrer a
privatização de estatais.
Essa medida impedirá que um número significativo de trabalhadores seja desempregado
em razão de uma opção adotada pelo governo que tem intenção de reduzir o patrimônio nacional,
beneficiar o capital privado e sem preocupação com os aspectos sociais. A manutenção desses
postos de trabalho também terá alto impacto na realidade econômica das regiões afetadas, em razão
da localização das empresas que deixarão de ter o controle acionário da União, bem como para a
redução da taxa de rotatividade por empresas.

PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo que adiciona os §§ 9º e 10 ao art. 11 da Lei no 12.783, de
11 de janeiro de 2013, com a seguinte redação:
Art. A Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorara com as seguintes
alterações:.
“Art. 11 .......................................................
...................................................................
§ 9o Os editais de licitação de transferência de controle acionário citada nos §§ 1o-A e
1o-C do art. 8o e § 5o deste art. 11 deverão prever a obrigação por parte do novo
concessionário de manter, por no mínimo 5 (cinco) anos contados a partir da
assunção do novo controlador, pelo menos 90% (noventa por cento) do número total
de empregados existente quando da publicação do edital, sendo que, no mínimo,
70% (setenta por cento) dos empregados do quadro atual deverão ser mantidos
nesse período.
§ 10 Em caso de transferência de controle acionário de pessoa jurídica
originariamente sob controle direto ou indireto da União, de Estado, do Distrito
Federal ou de Município, poderão a União e o controlador originário, se diverso da
União, alocar os empregados em outras empresas públicas ou sociedades de
economia mista de seu respectivo controle.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir posições de trabalho caso venha ocorrer a
privatização das estatais do setor elétrico que não tiveram suas concessões prorrogadas
nos moldes da Lei 12.783/2013. É o caso das distribuidoras do Sistema Eletrobras,
conhecidas como federalizadas: Amazonas Distribuidora de Energia S.A (Amazonas D), Boa
Vista Energia S.A (Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia
Energética de Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de
Eletricidade de Acre (Eletroacre).
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art. A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de1995, passa a vigorara com as
seguintes alterações:.
“Art. 25 ...............
§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a
concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias
ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
......”
JUSTIFICAÇÃO
A terceirização é o processo pelo qual uma empresa delega, parcial ou
totalmente, a execução de uma ou mais atividades que compõem o seu processo produtivo.
Lastreado no ideário neoliberal, a prática está relacionada com a chamada “focalização” das
atividades da empresa, em que ela contrata outra empresa para realização de parte do
processo de produção e/ou aquisição de insumos de terceiros para a produção de um bem
final, o que antes era interno a sua própria estrutura produtiva. Além disso, ela pode
terceirizar atividades não relacionadas a sua atividade fim, como limpeza e conservação.
No Brasil, teve início com a crise dos anos 1970 e 1980, e se acentuou ao longo
da década de 1990 num contexto neoliberal de reestruturação produtiva e abertura do
mercado brasileiro ao comércio internacional; da recessão que levou às empresas pensarem
em alternativas de redução de custos; e das privatizações, que afetaram diferentes setores
da economia e representaram uma quebra nas estruturas organizacionais, com fortes
impactos sobre o nível de emprego e salários.
Para os trabalhadores brasileiros, a terceirização tem significado, comumente, a
precarização do trabalho. Estudos realizados apontam, além da piora dos serviços
prestados, consequências danosas para os que trabalham nessas condições, tais como: a
diminuição de salários; redução de benefícios sociais; aumento da rotatividade; diminuição
da qualificação da força de trabalho; jornadas de trabalho mais extensas; piora das
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condições de saúde e de segurança no ambiente laboral; e ainda, desorganização da
representação sindical.
A respeito da terceirização em atividades fim no setor elétrico brasileiro, a partir
de estudos da Fundação COGE do DIEESE, pelo menos três pontos merecem destaque:
(a) Ao longo dos últimos anos, o número de trabalhadores terceirizados superou
o número de trabalhadores do quadro próprio – a participação dos terceirizados passou de
44% em 2004 para 55% em 2010 do total da força de trabalho. Ou seja, mais da metade dos
trabalhadores em atividades fim não são do quadro próprio das empresas.
(b) Apesar de os trabalhadores terceirizados representarem cerca de metade da
força de trabalho no setor, a participação desses nos acidentes fatais nos últimos anos é
muito superior aos do quadro próprio: 75 terceirizados morreram em 2010 (uma média de 4
mortes por mês), o que representou 91% do total de acidentes fatais daquele ano.
(c) A taxa de mortalidade do grupo de terceirizados tem sido muito maior que a
do quadro próprio. Em 2010, a taxa de mortalidade dos terceirizados foi quase 9 vezes
maior que o quadro próprio: 59 mortes contra 7 mortes, a cada 100.000 trabalhadores.
Pelo exposto, somos favoráveis a restringir a terceirização aos serviços
acessórios.

PARLAMENTAR
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MPV 814
00080
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
JOÃO DANIEL

Partido

PT/SE
1.

Supressiva

2.____ Substitutiva

3. ____
Modificativa

4. ___X_Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. Em caso de transferência de controle acionário da Eletrobras, ou de suas
subsidiárias e controladas, deverá a União alocar os empregados em outras empresas
públicas ou sociedades de economia mista de seu respectivo controle, nos casos em que
não houver a opção do empregado em permanecer nos quadros da empresa adquirente.
Parágrafo único – Os contratos firmados pela União e empresas adquirentes de
que
caput
trata o
deverão dispor de cláusulas específicas referentes à manutenção
de postos de trabalho, com o direito de opção dos empregados em permanecerem
nos quadros da empresa, com garantia de prazos mínimos, a preservação de
direitos e condições de trabalho asseguradas aos trabalhadores no momento do
negócio, inclusive aquelas de natureza econômica, e sobre o respeito aos padrões
e condições de saúde e segurança do trabalho.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir posições de trabalho caso venha ocorrer a
privatização do sistema Eletrobras.
Essa medida impedirá que um número significativo de trabalhadores seja
desempregado em razão de uma opção adotada pelo governo que tem intenção de reduzir o
patrimônio nacional, beneficiar o capital privado e sem preocupação com os aspectos sociais.
A manutenção desses postos de trabalho também terá alto impacto na realidade econômica
das regiões afetadas, em razão da localização das empresas que deixarão de ter o controle
acionário da União, bem como para a redução da taxa de rotatividade por empresas.

PARLAMENTAR
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2018
JOÃO DANIEL

Partido

PT/SE
1.

Supressiva

2. Substitutiva

3. Modificativa

4. Aditiva X

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
......................................................................................
......................................................................................
“Art. 193 ...............................................................................
................
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao
empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário que
perceber.
.......................”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende regularizar a situação jurídica dos trabalhadores
que fazem jus a percepção do adicional de insalubridade devido a risco acentuado em
energia
virtude de
elétrica
exposição a atividades como, por exemplo, com
.
De acordo com o princípio da proteção ao trabalhador e vedação ao retrocesso, o
§1º do art. 193 da CLT deve ser modificado para que a base de cálculo do adicional de
insalubridade passe a ser calculada com base no salário que o trabalhador perceber.
Com a leitura da CLT em vigor, temos que a percepção do adicional de
insalubridade é calculado sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações,
prêmios ou participações nos lucros da empresa.
Ocorre que essa foi uma modificação implementada pela Lei 12.740/2012, que
restringiu o direito dos trabalhadores a percepção do adicional com base no salário integral,
ao revogar a lei nº 7.369/1985. Tal dispositivo, hoje em vigor, representou retrocesso no que
diz respeito aos avanços sociais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
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Ademais, as atividades elencadas nos incisos do dispositivo são inerentemente
de risco, representando o adicional uma compensação a exposição do trabalhador, que
deve estar de acordo com o seu salário integral.
Os serviços prestados às empresas de energia elétrica são de altíssimo risco, e
os resultados dos acidentes de trabalho são muito graves, levando na maioria das vezes a
lesões graves, de amputação ou morte.
O mesmo se observa com relação ao trabalho com explosivos e inflamáveis.
Com relação a segurança pessoal ou patrimonial, o risco também é latente, se
justificando a medida.
Desta maneira, a legislação deverá garantir o cálculo do adicional de
periculosidade para trabalhadores com base no salário integral.
PARLAMENTAR
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MPV 814
00082

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do serviço público de
energia elétrica.

EMENDA N.º
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – PV/SP)

Acrescente-se, onde couber, artigo à Medida Provisória n.º 814, de 28 de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
Art. XX. A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 13....................................................
§7º – Os dispêndios para a finalidade de que tratam os incisos V,
VI,VII, XI e XIII do caput serão custeados pela CDE até 2022.
§ 7º-A – Entre 2019 e 2021, os montantes destinados aos
objetivos de que tratam os incisos V, VI,VII, XI e XIII deverão ser
reduzidos gradual e uniformemente para cumprir o que dispõe o §
7º.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 12.783/2013, proveniente da conversão da Medida
Provisória nº 579/2012, trouxe mudanças profundas para a Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE). As finalidades da Conta foram
ampliadas, passando a abranger, entre outras funções, o custeio de
diversos subsídios, antes rateados na estrutura tarifária de cada
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distribuidora, e incorporou a responsabilidade pelo pagamento de saldo
remanescente de indenizações de ativos de geração e transmissão.
Neste
processo,
grandes
consumidores
de
energia
foram
desproporcionalmente onerados.
Grandes consumidores de energia formam as bases das cadeias
produtivas nacionais, e têm no custo com a energia um fator relevante
de competitividade. O setor industrial é um dos principais geradores de
riquezas do Brasil, cria empregos de qualidade elevada, paga impostos
e tem papel fundamental na retomada do crescimento da economia.
Porém, em um cenário econômico ainda desafiador, o alto custo
da energia representa um obstáculo para a retomada de investimentos e
da produção, com reflexo sobre o emprego, renda e sobre o custo dos
produtos.
A legislação já reconheceu que a forma de rateio da CDE até
então utilizada precisava ser revista, tanto que a Lei nº 13.360/2016
diferenciou a forma de rateio de acordo com o nível de tensão a que se
conecta o consumidor. No entanto, o prazo de transição para a nova
regra, que só se encerra em 2030, é demasiado longo, e em nada reflete
na redução dos custos no curto prazo, o que prejudica a recuperação da
competitividade da indústria nacional em um cenário econômico adverso.
Os subsídios presentes na CDE têm natureza de políticas públicas
e, desse modo, deveriam ser custeados pelo Orçamento Geral da União,
não pelo consumidor de energia elétrica – a inclusão dos subsídios na
CDE gera uma distorção alocativa em desfavor dos consumidores.
A emenda apresentada tem o objetivo de mitigar este problema,
ao determinar que finalidades que se caracterizam como políticas
públicas sejam retiradas da CDE a partir de 2022. Para evitar uma
mudança abrupta da forma de financiamento destes subsídios, a
proposta inclui também uma regra de transição, que dará ao poder
público o tempo necessário para revisar os subsídios e discutir quais
devem ser mantidos e como custeá-los.
As mudanças propostas nesta emenda desfazem as distorções
decorrentes da MP 579. Este é um passo importante para reverter
subsídios cruzados, reduzir o custo da energia e estimular a economia
brasileira.
Sala das Comissões, em 07 de fevereiro de 2018

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MPV 814
00083

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do serviço público de
energia elétrica.

EMENDA N.º
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – PV/SP)
Acrescente-se, onde couber, artigo à Medida Provisória n.º 814, de 28 de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
“Art. XX. A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
Art. 15................................
§ 3º O valor de que trata o § 2º será atualizado pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até a data do
início do pagamento à concessionária, conforme regulamento.
§ 3º-A Os valores homologados pela Agência Nacional de Energia
Elétrica relativos aos ativos previstos no § 2º passarão a compor
a Base de Remuneração Regulatória das concessionárias de
transmissão de energia elétricas.
§3º-B Fica vedada a inclusão nas tarifas do custo de capital não
incorporado às tarifas entre a data das prorrogações das
concessões e o reconhecimento tarifário dos ativos de que trata o
§ 2º.
§ 3º-C O pagamento de que trata o § 2º será feito em parcelas
anuais até o fim do prazo de concessão, e será remunerado à taxa
correspondente ao Custo Ponderado Médio de Capital do
segmento de transmissão definido pela Aneel nas metodologias
de Revisão Tarifária Periódica das Receitas das Concessionárias
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Existentes.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que disciplinou a
prorrogação das concessões de transmissão de energia elétrica, previu
que as indenizações pelos ativos de transmissão ainda não amortizados
ou não depreciados poderiam ser incorporadas na base de remuneração
das concessionárias de transmissão, estabelecendo que:
“Art. 15. A tarifa ou receita de que trata esta Lei deverá
considerar, quando houver, a parcela dos investimentos
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados, não
depreciados ou não indenizados pelo poder concedente, e será
revisada periodicamente na forma do contrato de concessão ou
termo aditivo.
§ 1o O cálculo do valor dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, para a
finalidade de que trata o caput ou para fins de indenização,
utilizará como base a metodologia de valor novo de reposição,
conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder
concedente.
§ 2o Fica o poder concedente autorizado a pagar, na forma de
regulamento, para as concessionárias que optarem pela
prorrogação prevista nesta Lei, nas concessões de transmissão
de energia elétrica alcançadas pelo § 5o do art. 17 da Lei no
9.074, de 1995, o valor relativo aos ativos considerados não
depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela
concessionária e reconhecidos pela Aneel.
§ 3o O valor de que trata o § 2o será atualizado até a data de seu
efetivo pagamento à concessionária pelo prazo de 30 (trinta)
anos, conforme regulamento.
...................................................................” (destacamos)
Entretanto,
historicamente,
devido
a
uma
interpretação
equivocada da atual redação que tratou dos ativos de transmissão
previstos no art. 15, da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, assim
como da Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 120 de 2016, levou
à inclusão de um custo de R$ 62 bilhões nas tarifas de todos
consumidores de energia elétrica, que serão pagos ao longo de oito
anos. Já no ano de 2017, isso significou aumento médio da tarifa de
transmissão da mais de 200%.
Especificamente a Portaria nº 120, de 2016, do Ministério de
Minas e Energia, ao regulamentar o critério para atualização do valor no
período de 2013 a 2017, previu, por meio do § 3º do art. 1º, não somente
a atualização, conforme a Lei determina, mas também estabeleceu uma
remuneração para esses valores com base no custo do capital próprio
do segmento de transmissão definido pela ANEEL, conforme transcrito a
seguir:
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“Art. 1º ..........................................................................
§ 3º O custo de capital não incorporado desde as prorrogações
das concessões até o processo tarifário, estabelecido no § 1º,
deverá ser atualizado e remunerado pelo custo do capital próprio,
real, do segmento de transmissão definido pela ANEEL nas
metodologias de Revisão Tarifária Periódica das Receitas das
Concessionárias Existentes.” (destacamos)
Tal critério gerou um componente financeiro de R$ 35,2 bilhões
referente à atualização e à remuneração do valor não incorporado entre
2013 e 2017, que deverá ser pago nos próximos oito anos. Esse
componente financeiro somado aos custos de indenização que integrarão
as tarifas a partir de 2017, acarretará um aumento médio na tarifa final
de energia elétrica superior a 7%, provocando graves efeitos negativos
sobre toda a economia nacional.
Conforme o exposto a emenda apresentada tem como objetivo
reduzir os custos dos consumidores com energia elétrica, após elevado
aumento que teve como origem interpretações equivocadas da Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, e ainda o ato normativo da Portaria nº
120 do Ministério de Minas e Energia, de 20 de abril de 2016, que por
meio do § 3º do art. 1º, exorbitou no poder regulamentar, ultrapassando
os limites de delegação legislativa.
Sala das Comissões, em 07 de fevereiro de 2018

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MPV 814
00084

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do serviço público de
energia elétrica.

EMENDA N.º
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – PV/SP)

Acrescente-se, onde couber, artigo à Medida Provisória n.º 814, de 28 de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
“Art. XX. A Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 4º......................................................
................................................................
§11. O prazo para concessão dos empréstimos de que tratam o
art.4º, inciso VI, fica limitado a 31 de julho de 2018.”

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 12.783/2013 prevê que, caso se encerre o prazo de
concessão sem que haja prorrogação do contrato, é possível que o antigo
titular permaneça responsável pela prestação do serviço ou, se não
houver interesse do agente, que esse papel seja exercido por órgão ou
entidade da administração pública federal. Esta previsão tem o objetivo
de garantir a continuidade do serviço público e, conforme dispõe o art.9º,
§1º
até da
queLei
seja
emconcluído
comento, deve
o processo
durar “
licitatório de que trata o art. 8º.
Da leitura do texto sublinhado, fica claro que a intenção do
legislador é a de garantir a continuidade do serviço durante o tempo

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

847

necessário para assunção do novo concessionário, e, desse modo, a
prestação de serviço publico pelo antigo titular ou pela administração
pública federal tem caráter temporário.
Considerando esse contexto, a possibilidade de empréstimos da
RGR para a finalidade de que trata a Lei nº 5.655/71 em seu art.4º, inciso
VI, qual seja, suprir recursos para investimentos e custeio enquanto a
prestação de serviço é temporariamente exercida pela administração
pública, também deve ser considerada temporária. Assim, é razoável
impor um limite máximo de tempo para que os empréstimos possam ser
concedidos, de forma a incentivar a celeridade do processo licitatório
para escolha do concessionário definitivo.
Via de regra, os recursos da RGR são destinados à CDE quando não
estão comprometidos com outros usos. Vale lembrar que a CDE é um
encargo tarifário arrecadado de todos os consumidores de energia
elétrica do país e, quando entram recursos da RGR na CDE, há redução
do valor cobrado dos consumidores.
Considerando que a modicidade tarifária é um dos princípios que
devem orientar as concessões e permissões de serviço público no Brasil,
é coerente impor um limite de tempo para uso dos recursos da RGR para
empréstimos ao prestador temporário de serviço público de modo que
uma situação que não deveria ser permanente se perpetue gerando ônus
para consumidores de todo o país.
Sala das Comissões, em 07 de fevereiro de 2018

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MPV 814
00085

MEDIDA PROVISÓRIA 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

EMENDA N.º
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – PV/SP)
Acrescente-se, onde couber, artigos à Medida Provisória n.º 814, de 28 de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
“Art. XX. A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 4º...............................................................
..........................................................................
§ 13. As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica
poderão, conforme diretrizes do Poder Concedente e regulação da Aneel,
negociar excedentes de contratação com agentes de mercado e consumidores
que optem por contratar livremente seu fornecimento, mediante licitação.
.........................................................................”
“Art. 12..............................................................
..........................................................................
II - consumidor de energia elétrica que optar por contratar livremente seu
fornecimento.
..........................................................................”
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“Art. 16. A opção pela contratação do fornecimento de energia elétrica, no todo
ou em parte, com qualquer concessionário, permissionário, autorizado ou agente
produtor registrado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN
passará a observar os seguintes requisitos de elegibilidade por parte dos
consumidores:
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2019, os consumidores responsáveis por
unidades consumidoras com montante de uso contratado igual ou superior a 500
kW (quinhentos quilowatts).
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, será de livre escolha a contratação do
fornecedor de energia elétrica a todos os consumidores dos Subgrupos A1, A2,
A3 e A3a.
§ 3º A partir de 1º de janeiro de 2021, será de livre escolha a contratação do
fornecedor de energia elétrica a todos os consumidores atendidos em alta tensão
(Grupo A).
§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2024, será de livre escolha a contratação do
fornecedor de energia elétrica a todos os consumidores.
§ 5º É assegurado ao consumidor que exercer a opção prevista neste artigo a
continuidade de livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de
concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do
custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo
poder concedente.
§ 6º O atendimento ao requisito constante do caput poderá ser realizado por
conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de
direito.”
Art. XX. Ficam revogados os §§ 2º-A, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º do art. 15 da Lei 9.074,
de 7 de julho de 1995.
Art. XX. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

JUSTIFICAÇÃO
A dinâmica do setor de energia elétrica ao longo da última década mostra uma
grande transformação em nível global, com a evolução de novas tecnologias como a
geração distribuída, gestão da demanda e armazenamento de energia, que incluem a
participação ativa dos consumidores. A revolução tecnológica é irreversível e inexorável,
o que requer modernização do marco legal e regulatório, para que essa inserção ocorra
de forma sustentável.
No Brasil, a intervenção, o personalismo e o preconceito sobre a incapacidade
de as forças de mercado promoverem a eficiência na alocação de recursos energéticos,

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

850

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

ignorando o princípio constitucional da competição, levou ao aumento dos custos
setoriais e do preço da energia nos últimos anos.
A atual realidade brasileira mostra um afastamento dos principais mercados de
energia elétrica ao redor do mundo, que já passaram por reformas e ajustes importantes,
que deram ênfase aos sinais econômicos adequados, como a abertura do mercado, com
o alinhamento entre a liberdade de escolha de todos os consumidores, e penetração das
energias renováveis e da geração distribuída em bases comerciais. Tais mudanças
geraram novos produtos e serviços comerciais aos consumidores.
Em países vizinhos, como o Chile e a Colômbia, reformas no setor de
eletricidade proporcionaram aos consumidores de menor porte a livre escolha de seus
fornecedores. Mais recentemente, no México, iniciou-se uma reforma do setor elétrico,
que deve reduzir ano a ano os requisitos mínimos para que os consumidores se tornem
livres.
Na União Europeia, o respeito ao direito de escolha dos consumidores sobre o
supridor de energia, com fundamento em diretrizes claras de abertura de mercado, tem
permitido a rápida difusão das novas tecnologias de produção e uso da eletricidade.
No Brasil, onde o mercado de energia elétrica está enraizado em um modelo
fortemente regulado e intervencionista, no qual o Estado decide tudo pelos
consumidores, chegando ao requinte de endividá-los em momentos de preços muito
altos para evitar passar o sinal econômico da escassez que indicasse a necessidade de
redução do consumo, ainda há grande relutância das autoridades em dar aos
consumidores
o que
finais o direito de escolha de seu fornecedor de energia elétrica –
se convencionou chamar de portabilidade da conta de luz.
Além disso, os diversos problemas enfrentados pelo setor elétrico ao longo dos
últimos anos, decorrentes principalmente da excessiva intervenção, demonstram a
necessidade e a urgência de aprimorar o modelo setorial vigente.
A questão do direito de escolha do consumidor é a única forma de
assegurar que as mudanças serão irreversíveis no sentido de trazer menores
preços de energia, novos produtos energéticos aos consumidores e o desenvolvimento
de fontes renováveis e descentralizadas para a matriz energética do País. Não sem
motivo, os agentes do mercado regulado (geradores e distribuidores) tem resistido a essa
singular mudanças nos últimos 23 anos. A Lei 9074 previa a abertura total do mercado,
mas o eficiente “lobby” dos geradores e distribuidores no Poder Concedente e na
Agência Reguladora, impediu a mudança legal, permitindo o repasse de um volume
enorme de custos encalhados aos consumidores.
Assim, propõem-se alterações na legislação do setor elétrico visando a mudar o
modelo comercial vigente, incluindo a portabilidade nas contas de luz.
É necessário incentivar a liberdade de escolha do consumidor de energia
elétrica. Atualmente, só usufruem dessa liberdade os chamados consumidores livres
(com carga igual ou superior a 3.000 kW, que podem adquirir energia de qualquer
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origem) e os denominados consumidores especiais (com carga igual ou superior a 500
kW e inferior a 3.000 kW, que só podem adquirir energia de fontes incentivadas). Os
demais consumidores não fazem jus a esse direito. A liberdade de escolha aumenta a
concorrência entre as empresas, o que reduz o preço e a qualidade do bem ou serviço
prestado.
Para alcançar esse objetivo, a emenda propõe reduzir gradualmente os limites
de carga para que os consumidores cativos passem a usufruir do direito de escolha,
mediante o estabelecimento de um cronograma de abertura do mercado com datas
concatenadas ao término dos contratos firmados pelas distribuidoras de energia
elétricas, de forma a não afetar contratos existentes.
Esse cronograma prevê a liberação do mercado livre para todos os
consumidores com carga superior a 500 kW a partir de 1º de janeiro de 2019, o que
significa o fim da distinção entre consumidores livres e consumidores especiais, alivia a
tendência de aumento de subsídios na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), e
não afeta os contratos firmados pela distribuidoras de energia elétrica.
Sala das Comissões, em 09 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MPV 814
00086

MEDIDA PROVISÓRIA 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

EMENDA N.º
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – PV/SP)
Acrescente-se, onde couber, artigos à Medida Provisória n.º 814, de 28 de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
“Art. XX. A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º .......................................................................................
......................................................................................................
§ 4º Na operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, serão considerados:
I - a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para atender aos
requisitos da carga, considerando as condições técnicas e econômicas para o
despacho de usinas e de cargas que se habilitem como interruptíveis e a forma
utilizada para definição dos preços de que trata o §5º-B;
......................................................................................................
“§ 5º-B A definição dos preços de que trata o §5º poderá se dar por meio de:
I - regra de cálculo explícita que minimize o custo da operação de forma
centralizada; ou
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II - ofertas de preço feitas por agentes de geração, consumidores e seus
representantes, com mecanismos de monitoramento de mercado que restrinjam
práticas anticompetitivas, conforme regulamento.
§ 5º-C Até 31 de dezembro de 2019, o Poder Concedente definirá a metodologia
para a formação de preço de que trata o inciso II do § 5º-B.
§ 5º-D A partir de 1º de janeiro de 2021, a definição de preços deve se dar por
meio da metodologia de que trata o inciso II do § 5º-B.
§ 5º-E O código-fonte e os algoritmos dos modelos computacionais utilizados
para operação, planejamento e definição de preços serão de domínio público.”
(NR)
Art. XX. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

JUSTIFICATIVA
Em um mercado de energia, é fundamental o estabelecimento de preços críveis,
com regras transparentes, e que se desviem o mínimo possível da realidade operativa.
A escolha da melhor forma de atingir essa credibilidade é tema típico de discussão
técnica infralegal. Cabe à legislação a definição de um escopo abrangente o suficiente
para comportar alternativas que busquem o máximo acoplamento entre operação,
formação de preços e planejamento energético.
No Brasil o tema vem sendo debatido desde o início dos anos 2000, no RE-SEB
e no Comitê de Revitalização, onde foram apresentadas propostas concretas para a
implementação do despacho por preços. Na época, em razão de a produção hidroelétrica
responder por aproximadamente 90% da produção de energia do sistema, optou-se por
trabalhar com modelos de despacho centralizado por custo.
O despacho com base em custos foi uma decorrência de características
específicas do sistema elétrico brasileiro. Essas características – a forte predominância
hidroelétrica, a existência de grandes reservatórios e presença de várias empresas
compartilhando as mesmas cascatas – limitaram as alternativas para um modelo capaz
de assegurar a operação ótima do sistema. Essa opção envolve o cálculo centralizado
dos custos de oportunidade associados à água armazenada nos reservatórios, através
de um modelo matemático. Desta forma, os produtores hidroelétricos não podem fazer
ofertas de preços por sua energia para compor o despacho. Em vez disso, a capacidade
de produção das usinas hidroelétricas é “ofertada” com base em custos de oportunidade
calculados de forma centralizada.
Hoje, a realidade mudou, em razão da forte inserção de outras fontes na matriz
de geração elétrica do País, como a geração de origem eólica, biomassa, solar e térmica,
além da redução da capacidade de reservação, sendo necessário revisitar o tema.
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É importante ressaltar que diversos países com mercados desenvolvidos e em
desenvolvimento adotaram os modelos de formação de preço por oferta. Dentre esses
mercados, pode-se destacar três que possuem uma forte participação hidrelétrica:
1) NordPool (90 GW de potência instalada; 400 TWh/ano de energia
produzida – semelhante ao Brasil): Dezenas de usinas hidrelétricas em cascata,
interconexões internacionais, empresas públicas e privadas, atende a Noruega,
Suécia, Dinamarca e outros.
2) Boneville Power Administration (BPA) (45 GW de potência instalada): 45
usinas hidrelétricas em cascata; 6 no Canadá, 39 nos Estados Unidos; restrições
operativas complexas (salmões, recreação, usos múltiplos)
3)

Colômbia (13 GW, 70% hidroelétrica): usinas em cascata; várias empresas.

A presente emenda visa aprimorar a formação de preço de energia elétrica,
garantindo sinais corretos para a eficiência na alocação de recursos e na produção de
energia no âmbito do setor de energia elétrica. Para alcançar esse objetivo, a emenda
propõe a definição da metodologia que será utilizada para formação de preço por oferta
até o fim de 2018 e sua implantação a partir de 2021. A definição prévia do modelo que
passará a vigorar é fundamental para o funcionamento do mercado e a contratação de
energia com horizonte além da data prevista para a alteração do modelo de formação de
preços.
A medida trará as seguintes vantagens para os consumidores de energia
elétrica:
•
Maior credibilidade dos preços da energia, que passarão a refletir a
situação energética real do país em cada momento, ou seja: a quantidade de
chuva, o volume de água disponível nos reservatórios para geração, as
temperaturas do dia, os horários de maior consumo etc.
•
Os preços de energia passarão a ser mais transparentes, sem interferência
política e com maior participação do consumidor e maior responsabilidade dos
agentes do setor elétrico.
•
O sinal dado pelo preço da energia mais caro ou mais barato estimula a
reação dos consumidores a usar energia de forma racional, aumentando a
produção nos momentos de bonança e reduzindo o consumo nos momentos de
escassez. Com preços formados no mercado pela lei da oferta e procura os
vendedores eficientes serão beneficiados e os consumidores perdulários
castigados.
Finalmente, não podería deixar de mencionar os efeitos positivos da maior
transparência nos custos setoriais para o consumidor de eletricidade, pois serão
excluídos da sua conta de luz, os efeitos das distorções nos preços que muitas vezes a
interferência do Poder Público lhes impõem, o que resultará ao final numa cobrança mais
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justa, o que permitirá aos consumidores residenciais um melhor controle de gastos das
suas famílias devido à redução das contas de energia.
Sala das Comissões, em 09 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MPV 814
00087

MEDIDA PROVISÓRIA 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

EMENDA N.º
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – PV/SP)
Acrescente-se, onde couber, artigos à Medida Provisória n.º 814, de 28 de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
“Art. XX. Os art. 1º e art. 2º da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, passam
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º O risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica
participantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE poderá ser
repactuado pelos geradores, desde que haja anuência da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, mediante
contrapartida dos agentes de geração hidrelétrica, observado o art. 2º.
.........................................................................................”
§ 13º É vedada a repactuação do risco hidrológico de que trata este artigo a partir
de 1º de janeiro de 2019. (NR)
Art. 2º ..............................................................................
IV - antecipação de garantia física outorgada às usinas hidrelétricas indicadas
pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para prioridade de
licitação e implantação;
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V - restrição de escoamento das usinas hidrelétricas referidas no inciso IV em
função de atraso na transmissão ou entrada em operação de instalações de
transmissão em condição técnica insatisfatória.
§ 2º Os parâmetros de que trata o inciso I e II do caput serão aplicados com
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013 até 26 de abril de 2017, utilizando,
quando couber, a mesma metodologia utilizada na repactuação do risco
hidrológico de que trata o § 1º do art 1º.
§ 3º Os parâmetros de que trata os incisos IV e V do caput serão aplicados com
efeitos a partir de 1º de maio de 2012 até a data de vigência da regulamentação
da ANEEL nos termos do § 6º, considerando:
I - a diferença entre a garantia física outorgada pelo Poder Concedente e
a correspondente garantia física que seria obtida caso fossem observados os
critérios técnicos, aplicados às demais usinas hidrelétricas, que consideram a
contribuição de energia firme de cada unidade geradora;
II - a diferença entre a energia disponível para geração e a energia
efetivamente gerada em função do atraso ou restrição de transmissão.
§ 4º O valor apurado decorrente da aplicação dos parâmetros de que tratam os
§§ 2º e 3º e até a data de vigência da regulamentação da ANEEL nos termos do
§ 6º será ressarcido ao agente de geração mediante extensão do prazo das
outorgas vigentes, limitada a quinze anos, dispondo o gerador livremente da
energia.
§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º somente se aplica sobre a parcela da energia cujo
agente de geração titular tenha:
I - desistido ou não seja autor de ação judicial cujo objeto é a isenção ou
mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE, ficando dispensados os
honorários advocatícios em razão dessa extinção;
II - renunciado a qualquer alegação de direito sobre a qual se funde a ação
de que trata o inciso I, mediante protocolo de requerimento de extinção do
processo com resolução do mérito; e
III – desistido da repactuação ou não tenha repactuado o risco hidrológico
nos termos do art. 1º, para a respectiva parcela de energia.
§ 6º A Aneel deverá regulamentar o disposto neste artigo em até 90 dias
contados da entrada em vigor destes dispositivos.
Art. XX. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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JUSTIFICATIVA
A enxurrada de ações judiciais decorrentes da discussão do risco hidrológico
travou o mercado de energia elétrica e está colocando em risco o futuro do setor. Mais
de R$ 6 bilhões estão represados no mercado de curto prazo, prejudicando
consumidores, comercializadores, distribuidoras e geradores. Caso nada seja feito, a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) estima que os valores
represados possam chegar a R$ 10 bilhões até o fim de 2018. Aqueles que não estão
amparados por decisão judicial estão recebendo apenas 8% do valor a que tem direito.
Com isso, consumidores não têm incentivos a reduzir seu consumo em momentos de
preços elevados e geradores ficam desestimulados a aumentar sua geração em
momentos de escassez, o que põe em risco o abastecimento e a sustentabilidade do
setor.
Dessa forma, a presente emenda propõe afastar do Mecanismo de Realocação
de Energia (MRE) três elementos: (i) geração fora da ordem de mérito; (ii) antecipação
de garantia física outorgada a projetos estruturantes, quais sejam, as usinas hidrelétricas
– UHE de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio; e (iii) restrição de escoamento desses
empreendimentos estruturantes em função de atraso na entrada em operação das
instalações de transmissão, entrada em operação parcial dessas instalações de
transmissão ou em condição técnica insuficiente para atender à demanda prevista.
A medida busca retirar do risco hidrológico os custos das decisões políticas
adotadas pelo Poder Concendente, garantindo a correta alocação de custos aos
geradores. Além disso, estabelece que os efeitos passados e futuros sejam
compensados via extensão de prazo de concessão, assegurando que não haverá ônus
direto ao consumidor. Com isso, a proposta estabelece um conjunto de incentivos para
que os geradores desistam das suas ações judiciais e haja o destravamento do mercado,
sem prejuízo aos consumidores.
Sala das Comissões, em 09 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MPV 814
00088

MEDIDA PROVISÓRIA 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

EMENDA N.º
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – PV/SP)
Acrescente-se, onde couber, artigos à Medida Provisória n.º 814, de 28 de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
“Art. XX. A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º...........................................................
......................................................................
§ 5º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público
de distribuição de energia elétrica não poderão desenvolver atividades:
(Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
.....................................................................
III - de venda de energia a consumidores;
.....................................................................”
Art. XX. A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º A comercialização de energia elétrica entre concessionários,
permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem
como desses com seus consumidores, dar-se-á mediante contratação livre, nos
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termos desta Lei e do seu regulamento, o qual, observadas as diretrizes
estabelecidas nos parágrafos deste artigo, deverá dispor sobre:
.....................................................................
II - condições de contratação;
.....................................................................
§ 2º Submeter-se-ão à contratação regulada a compra de energia elétrica
destinada ao fornecimento de energia elétrica para os consumidores
beneficiários de tarifas sociais e o suprimento de última instância, conforme
regulamento.
§ 3º A contratação de energia elétrica dar-se-á mediante operações de compra
e venda de energia elétrica envolvendo os agentes de geração, comercialização
e importação de energia elétrica e os consumidores que optem por contratar
livremente seu fornecimento.
.....................................................................
Art. 2º Os agentes de comercialização ou de distribuição responsáveis pelo
fornecimento de energia elétrica para os consumidores beneficiários de tarifas
sociais e o suprimento de última instância deverão garantir esse atendimento,
mediante contratação regulada, por meio de licitação, conforme regulamento, o
qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, disporá
sobre:
.....................................................................
§ 1º Na contratação regulada de que trata o caput, os riscos hidrológicos serão
assumidos pelos geradores, conforme as seguintes modalidades contratuais:
.....................................................................
§ 2º A contratação regulada de que trata o caput deverá ser formalizada por meio
de contratos bilaterais denominados Contrato de Comercialização de Energia no
Ambiente Regulado – CCEAR, celebrados entre cada concessionária ou
autorizada de geração ou de comercialização e agentes de comercialização ou
de distribuição, devendo ser observado o seguinte:
I – os vendedores e compradores serão obrigados a oferecer garantias;
.....................................................................”
Art. XX. Revogam-se: inciso II do § 6º e § 13 do art. 5º da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995; § 1º do art. 1º, §§ 3º e 4º do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004
Art. XX. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

JUSTIFICATIVA
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A dinâmica do setor de energia elétrica em nível mundial mostra a necessidade
de modernização do desenho do marco legal e regulatório desse setor no Brasil.
De fato, o crescente avanço da geração distribuída e dos sistemas de
armazenamento de energia em bases comerciais competitivas, associado à facilidade
da gestão da sua própria demanda por parte dos consumidores mostra que o mercado
de energia elétrica caminha inexoravelmente para a liberalização da possibilidade de
escolha do fornecedor de energia a todos os consumidores, o que é fundamental para
assegurar menores preços de energia.
Com esse entendimento, é evidente que haja mudança no desenho das
atividades das distribuidoras de energia elétrica. No cenário que se avizinha, a atividade
de implantação, operação e manutenção das redes de distribuição de energia elétrica,
por se constituir em um monopólio natural, continuará como uma atividade regulada, com
sua remuneração determinada pelo regulador.
A atividade de compra e venda de energia, contudo, que hoje as distribuidoras
exercem junto aos seus consumidores, denominados de cativos porque não têm a opção
de escolher seu fornecedor de energia elétrica, passa a ser desregulada e opcional às
distribuidoras. Ou seja, aquelas distribuidoras que desejarem assumir, por conta e risco,
os negócios de compra e venda de energia, abrirão a própria comercializadora de
energia, que atuará em regime de competição nesse mercado.
Não há dúvida que para qualquer modelo que venha a ser adotado, é necessário
haver coesão, prazos estabelecidos que permitam uma transição segura, bem como a
definição clara sobre os papéis institucionais. Para tanto, propõe-se estabelecer que até
a liberalização total do mercado, as distribuidoras devam separar suas atividades,
cabendo aos atuais concessionários e permissionários permanecer detentoras dos
ativos de rede, mas afastar-se das atividades de comercialização regulada de energia.
Com essa premissa, sendo livre a todos a escolha do seu próprio fornecedor, é
lícito supor que, pelo menos de início, grande parte dos consumidores opte por
permanecer suprido pela distribuidora que hoje os atende. Nesse caso, o atendimento
será feito pelo agente de comercialização que resultar da separação das atividades da
concessionária de distribuição local, em condições livremente negociadas.
Há que se considerar, ainda, que é preciso considerar os consumidores que hoje
são beneficiados por tarifa social, como os de baixa renda e considerar as perdas
comerciais e eventuais inadimplentes. Para esses, haverá o denominado suprimento de
última instância, que deverá ser adquirido em condições reguladas, sob regulamentação
e supervisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Para o denominado suprimento de última instância, considera-se que há duas
possibilidades, ambas factíveis. Na primeira, a empresa comercializadora resultante da
separação das atividades da distribuidora, forneceria a energia comprada no mercado,
sob regulação da ANEEL, aos consumidores remanescentes em sua área de concessão,
que incluirão aqueles beneficiados pelas denominadas tarifas sociais, cobrindo
igualmente as perdas. No segundo desenho, uma “centralizadora dos contratos
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regulados de energia” forneceria a energia, que seria cobrada dos consumidores pela
“distribuidora fio”, que agiria como uma mera repassadora, não tendo qualquer
responsabilidade sobre a previsão de carga e eventuais inadimplências.
Assim, propõem-se alterações na legislação do setor elétrico visando separar as
atividades hoje exercidas em regime de concessão ou permissão pelas distribuidoras de
energia elétrica.
Sala das Comissões, em 09 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MPV 814
00089

MEDIDA PROVISÓRIA 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

EMENDA N.º
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – PV/SP)
Acrescente-se, onde couber, artigos à Medida Provisória n.º 814, de 28 de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:
Art. XX. A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º O Poder Concedente homologará o lastro de geração de cada
empreendimento, definido como a sua contribuição ao provimento de
confiabilidade sistêmica, bem como a relação dos novos empreendimentos de
geração que integrarão, a título de referência, os processos licitatórios de
contratação de lastro, conforme regulamento.
“Art. 3º-C O poder concedente realizará, a partir de 2019, diretamente ou
indiretamente, licitação para contratação de lastro de geração associado ao
provimento de confiabilidade sistêmica necessária ao atendimento do mercado
nacional de energia elétrica.
§ 1º O poder concedente deverá prever a forma, os prazos e as condições da
contratação de que trata o caput e as diretrizes para a realização das licitações.
§ 2º O poder concedente deverá estabelecer regra explícita para definição da
capacidade a ser contratada para o sistema, conforme regulamento.
§ 3º Os custos da contratação de que trata o caput serão pagos por meio de
encargo tarifário para essa finalidade alocado ao segmento consumo, conforme
regulamento.
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§ 4º A contratação regulada de que trata o art. 2º deverá informar, a partir da
publicação desta lei, o valor em separado do lastro de geração.
§5º Para os contratos firmados antes da publicação desta Lei, considerar-se-á
que o detentor do direito sobre o lastro de geração é o comprador de contratos
bilaterais de compra e venda de energia, devendo o Poder Concedente
estabelecer mecanismo que permita a alocação da remuneração do lastro de
geração ao referido comprador do contrato de compra e venda de energia.”
Art. XX. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A adequação do suprimento, definida como a existência de um parque gerador
compatível par o atendimento da demanda futura por eletricidade, é uma questão
fundamental dos setores elétricos, em decorrência das características intrínsecas desta
indústria capital intensiva e com de longo tempo de maturação de investimentos.
No Brasil, a segurança do suprimento de energia elétrica é baseada em dois
princípios. O primeiro assegura que todo o consumo deva estar integralmente respaldado
por contratos, ao passo que o segundo define que todo contrato deve estar respaldado
por garantia física de geração.
Essa concepção, na verdade, mistura dois conceitos: a garantia de suprimento
(lastro), que é um bem coletivo, e a contratação de energia, que é um mecanismo de
garantia financeira estabelecido entre partes para proteção a variações no preço da
energia. No modelo atual, a gerência centralizada da contratação de adequabilidade
implica na gerência centralizada da contratação de hedge para riscos de mercado, o que
gera distorções e crises de papel.
A separação entre a contratação de lastro e energia é fundamental para que a
abertura do mercado de energia elétrica no Brasil ocorra de forma sustentável, amplie a
liquidez, evite crises de papel e permita o desenvolvimento de produtos financeiros, o
que facilita o financiamento da expansão da oferta. Além disso, a proposta equaciona os
custos da expansão do sistema entre consumidores cativos e livres e reduz a indexação
de longo prazo no setor elétrico, auxiliando o controle da inflação e em benefício dos
consumidores de energia no longo prazo.
A proposta apresentada torna menos complicado nosso modelo comercial,
assegurando a expansão do sistema de forma competitiva e permitindo uma participação
mais equitativa do mercado livre na segurança de suprimento, um maior leque de opções
contratuais para os consumidores e a redução dos riscos para as distribuidoras.
A presente emenda visa assegurar a abertura sustentável do mercado de
energia elétrica brasileiro por meio da separação de lastro e energia em 2019, permitindo
a discussão do modelo de transição em 2018. A medida garante a correta alocação de
riscos entre os agentes, aprimorando a segurança, transparência e eficiência do setor.
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A separação entre a contratação de energia e lastro gera incentivos à expansão
adequada do sistema, com a realização de leilões centralizados para o produto lastro,
com contratos de longo prazo, e a energia sendo comercializada em contratos bilaterais
possivelmente sustentados por leilões facilitadores. A contratação de lastro longo prazo
reduz a volatilidade da receita do gerador e, consequentemente, o custo de capital.
Dentro do mecanismo proposto, em respeito aos contratos vigentes, deve-se
considerar também que o comprador da energia adquirida em contrato firmado
anteriormente à publicação desta lei, denominado contrato legado, caso seja outro
gerador ou comercializador, e que não tenha vendido esta energia por meio de contratos,
teria o direito de ofertar o lastro originado no gerador em leilão, ou seja, deveria ser
reservado ao comprador de contrato legado o direito de ofertar o lastro de geração nos
leilões.
Sala das Comissões, em 09 de fevereiro de 2018.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MPV 814
00090
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2018
Autor

1.

Supressiva

Partido

2. Substitutiva

3. Modificativa

4. Aditiva X

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
......................................................................................
......................................................................................
“Art. 193 ...............................................................................
................
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao
empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário que
perceber.
.......................”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende regularizar a situação jurídica dos trabalhadores
que fazem jus a percepção do adicional de insalubridade devido a risco acentuado em
energia
virtude de
elétrica
exposição a atividades como, por exemplo, com
.
De acordo com o princípio da proteção ao trabalhador e vedação ao retrocesso, o
§1º do art. 193 da CLT deve ser modificado para que a base de cálculo do adicional de
insalubridade passe a ser calculada com base no salário que o trabalhador perceber.
Com a leitura da CLT em vigor, temos que a percepção do adicional de
insalubridade é calculado sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações,
prêmios ou participações nos lucros da empresa.
Ocorre que essa foi uma modificação implementada pela Lei 12.740/2012, que
restringiu o direito dos trabalhadores a percepção do adicional com base no salário integral,
ao revogar a lei nº 7.369/1985. Tal dispositivo, hoje em vigor, representou retrocesso no que
diz respeito aos avanços sociais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
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Ademais, as atividades elencadas nos incisos do dispositivo são inerentemente
de risco, representando o adicional uma compensação a exposição do trabalhador, que
deve estar de acordo com o seu salário integral.
Os serviços prestados às empresas de energia elétrica são de altíssimo risco, e
os resultados dos acidentes de trabalho são muito graves, levando na maioria das vezes a
lesões graves, de amputação ou morte.
O mesmo se observa com relação ao trabalho com explosivos e inflamáveis.
Com relação a segurança pessoal ou patrimonial, o risco também é latente, se
justificando a medida.
Desta maneira, a legislação deverá garantir o cálculo do adicional de
periculosidade para trabalhadores com base no salário integral.
PARLAMENTAR

Deputado Vicentinho PT/SP
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
Autor

1. Supressiva

Partido

2. Substitutiva

3. Modificativa

4. X Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art.
A desestatização de empresas públicas, serviços públicos, instituições
financeiras ou sociedades de economia mista sob controle direto ou indireto da União,
prevista
2˚
n˚
no art. da Lei 9.491/1997, deverá ser precedida de negociação coletiva com o
sindicato profissional representativo dos trabalhadores da respectiva entidade a ser
privatizada.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo adequar a legislação laboral do Brasil aos
compromissos assumidos pelo país internacionalmente. A proposta se justifica por observar
as convenções e as recomendações internacionais do trabalho, especialmente a Convenção
sobre a Consulta Tripartite (Normas Internacionais do Trabalho), de 1976, da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), a qual se orienta também pela:

“Convenção sobre a Liberdade Sindical e a Proteção ao Direito de
Sindicalização, de 1948; a Convenção sobre o Direito de
Sindicalização e de Negociação Coletiva, de 1949, e a
Recomendação sobre a Consulta (Ramos de Atividade Econômica no
Âmbito Nacional), de 1960 - que afirmam o direito dos empregadores
e dos trabalhadores de estabelecer organizações livres e
independentes e pedem para que sejam adotadas medidas para
promover consultar efetivas no âmbito nacional entre as autoridades
públicas e as organizações de empregadores e de trabalhadores,
bem como as disposições de numerosas convenções e
recomendações internacionais do trabalho que dispõem que sejam
consultadas as organizações de empregadores e de trabalhadores
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sobre as medidas a serem tomadas para torná-las efetivas”1.

Ressalte-se que a Convenção sobre a Consulta Tripartite foi aprovada no Brasil
inicialmente pelo Decreto Legislativo n. 6, de 1º de junho de 1989, do Congresso Nacional.
O documento foi ratificado pelo Brasil no dia 27 de setembro de 1994, ocasião em que se
iniciou a vigência da Convenção no país2.

Posteriormente, para regulamentar o tema das Consultas Tripartites para
Promover a Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho o Brasil promulgou o Decreto
n. 2.518, de 12 de março de 1998, o qual dispõe:

“DECRETO Nº 2.518, DE 12 DE MARÇO DE 19983.
Promulga a Convenção número 144 da OIT sobre Consultas
Tripartites para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do
Trabalho, adotada em Genebra, em 21 de junho de 1976.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO que a Convenção número 144 da OIT sobre
Consultas Tripartites para Promover a Aplicação das Normas
Internacionais do Trabalho foi adotada em Genebra, em 21 de junho
de 1976;
CONSIDERANDO que o ato multilateral em epígrafe foi
oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que aprovou por
meio do Decreto Legislativo nº 6, de 1º de junho de 1989;
CONSIDERANDO que o Governo brasileiro depositou o
instrumento de ratificação da Convenção em 27 de setembro de
1994, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, em 27 de setembro
de 1995, na forma de seu artigo 8,
DECRETA:
Art. 1º A Convenção número 144 da OIT sobre Consultas
Tripartites para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do
Trabalho, adotada em Genebra, em 21 de junho de 1976, apensa por
cópia ao presente Decreto, deverá ser executada tão inteiramente
como nela se contém.
Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, em 12 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da
República.
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia”

Desse modo, a legislação deverá garantir a consulta prévia e a negociação
coletiva com o sindicato profissional representativo dos trabalhadores da respectiva empresa
pública, sociedade de economia mista, instituição financeira ou serviço público sob controle
direto ou indireto da União em processo de desestatização como, por exemplo, o Sistema
Eletrobras, Eletronorte, Eletrosul e as distribuidoras federalizadas, Amazonas Distribuidora
de Energia S.A (Amazonas D), Boa Vista Energia S.A (Boa Vista), Companhia Energética de
Alagoas (Ceal), Companhia Energética de Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia
(Ceron) e Companhia de Eletricidade de Acre (Eletroacre), bem como demais
empreendimentos já elencados nas resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de
Investimentos (“CPPI”).

PARLAMENTAR

Deputado Vicentinho PT /SP
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Supressiva

Partido
PT

2.____ Substitutiva

3. ____Modificativa

4. ___X_Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art. A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de1995, passa a vigorara com as
seguintes alterações:.
“Art. 25 ...............
§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a
concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias
ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
......”
JUSTIFICAÇÃO
A terceirização é o processo pelo qual uma empresa delega, parcial ou
totalmente, a execução de uma ou mais atividades que compõem o seu processo produtivo.
Lastreado no ideário neoliberal, a prática está relacionada com a chamada “focalização” das
atividades da empresa, em que ela contrata outra empresa para realização de parte do
processo de produção e/ou aquisição de insumos de terceiros para a produção de um bem
final, o que antes era interno a sua própria estrutura produtiva. Além disso, ela pode
terceirizar atividades não relacionadas a sua atividade fim, como limpeza e conservação.
No Brasil, teve início com a crise dos anos 1970 e 1980, e se acentuou ao longo
da década de 1990 num contexto neoliberal de reestruturação produtiva e abertura do
mercado brasileiro ao comércio internacional; da recessão que levou às empresas pensarem
em alternativas de redução de custos; e das privatizações, que afetaram diferentes setores
da economia e representaram uma quebra nas estruturas organizacionais, com fortes
impactos sobre o nível de emprego e salários.
Para os trabalhadores brasileiros, a terceirização tem significado, comumente, a
precarização do trabalho. Estudos realizados apontam, além da piora dos serviços
prestados, consequências danosas para os que trabalham nessas condições, tais como: a
diminuição de salários; redução de benefícios sociais; aumento da rotatividade; diminuição
da qualificação da força de trabalho; jornadas de trabalho mais extensas; piora das
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condições de saúde e de segurança no ambiente laboral; e ainda, desorganização da
representação sindical.
A respeito da terceirização em atividades fim no setor elétrico brasileiro, a partir
de estudos da Fundação COGE do DIEESE, pelo menos três pontos merecem destaque:
(a) Ao longo dos últimos anos, o número de trabalhadores terceirizados superou
o número de trabalhadores do quadro próprio – a participação dos terceirizados passou de
44% em 2004 para 55% em 2010 do total da força de trabalho. Ou seja, mais da metade dos
trabalhadores em atividades fim não são do quadro próprio das empresas.
(b) Apesar de os trabalhadores terceirizados representarem cerca de metade da
força de trabalho no setor, a participação desses nos acidentes fatais nos últimos anos é
muito superior aos do quadro próprio: 75 terceirizados morreram em 2010 (uma média de 4
mortes por mês), o que representou 91% do total de acidentes fatais daquele ano.
(c) A taxa de mortalidade do grupo de terceirizados tem sido muito maior que a
do quadro próprio. Em 2010, a taxa de mortalidade dos terceirizados foi quase 9 vezes
maior que o quadro próprio: 59 mortes contra 7 mortes, a cada 100.000 trabalhadores.
Pelo exposto, somos favoráveis a restringir a terceirização aos serviços
acessórios.

PARLAMENTAR

Deputado Vicentinho (PT/SP)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017
(Do Sr. Deputado TAKAYAMA)

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se aonde couber:

Art. XX O art.21 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 21 .........................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos
relativos a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que
não resultem em aumento do preço unitário da energia constante no
contrato original. (nova numeração).
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica, celebrados até
15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de bem público,
sob regime de produção independente de energia elétrica, com as
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica,
deverão ser prorrogados até o termo final da concessão de uso de bem
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
público, mantidas as quantidades e preços contratados, desde que
sejam atendidas as seguintes condições pelo vendedor: (nova redação)
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração de
energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com
critério do pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP; (nova
redação)
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março de
2004; (nova redação)
III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de
geração licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro
de comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; (nova
redação)
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei;
(nova redação).

JUSTIFICATIVA
Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro
de 2003, convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas de
concessão de uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de
energia elétrica eram realizadas por meio de licitações públicas com o critério
do pagamento de máximo Uso de Bem Público – UBP à União Federal.
Posteriormente, os geradores negociavam com liberdade na comercialização
da energia elétrica a ser produzida pelo Complexo Hidrelétrico para
distribuidoras, comercializadoras e consumidores livres, em regime de
competição, o que pressupõe igualdade de condições entre os competidores.
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O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de
geração estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas da
proposta dessas licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado consumidor
com as regras do Ambiente de Contratação Regulada e (ii) retirou-lhe
competitividade na medida em que os geradores passaram a obter suas
outorgas mediante o pagamento de UBP de referência. Os geradores licitados
sob o novo regime jurídico pagam aproximadamente R$ 2/MWh a título de
UBP, enquanto os geradores licitados no regime de UBP máximo pagam cerca
de R$76/MWh.
O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições
mínimas de competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP
máximo mediante o acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados em
contratações reguladas. Contudo, há alguns geradores que não puderam se
beneficiar da sistemática do art. 18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele
tempo tinham contratos de comercialização de energia vigentes que
mantinham o equilíbrio econômico-financeiro de suas concessões.
Ocorre que em alguns casos, os contratos de comercialização de
energia dos geradores com UBP máxima se encerrarão antes das concessões.
Nestes casos, os geradores de UBP máximo ficaram desequilibrados e sem
condições de competição em igualde de condições com os demais geradores
com UBP de referência, pelo prazo remanescente da concessão.
Para

evitar

o

desequilíbrio

econômico-financeiro

destas

concessões de UBP máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº
10.848/2004, bem como para evitar revisões contratuais que gerem redução de
receita da União Federal, é que se propõe a prorrogação dos contratos de
comercialização de energia existentes, firmados com as concessionárias de
distribuição de energia elétrica, para que o termo contratual do fornecimento de
energia elétrica seja coincidente com o termo final da concessão de uso de
bem público para geração de energia elétrica.
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Diante do exposto acima pedimos o apoio dos nobres pares para
aprovação da presente emenda.

Sala da Comissão, em

de 2018.

TAKAYAMA
Deputado Federal
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COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA Nº ______
(Do Sr. Deputado AUGUSTO COUTINHO)

Modifica-se o §1º-B e adicione-se o § 7o ao art. 2o da Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013:

“Art. 2o .........
..............
§ 1º-B. Em no mínimo 2 (dois) anos antes do final do prazo da
outorga, ou em período inferior caso o prazo remanescente da outorga na data de
publicação desta Lei seja inferior a 2 (dois) anos, o pagamento anual do UBP para
fins de prorrogação, terá como limite superior o valor da geração anual efetiva da
usina em MWh, multiplicada por 20% da Tarifa Atualizada de Referência - TAR,
em R$/MWh pago em duodécimos, no ano subsequente ao da sua apuração.
.................
§ 7o O empreendimento cuja autorização ou concessão teve sua
outorga encerrada, e não tenha sido prorrogada, a partir de 11 de janeiro de 2013
até a data de publicação desta Lei, e que não atenda aos prazos estabelecidos no
§ 1-A e no § 1-B deste caput, terá, a partir da publicação desta lei, 180 dias para
informar ao poder concedente sobre seu interesse em prorrogar nas condições
estabelecidas nesta Lei. (NR) “

JUSTIFICAÇÃO
Em 2016 o Congresso Nacional acatou uma emenda no PLV
29/2016, convertido posteriormente na Lei 13.360/2016, que garantiu aos
geradores hidrelétricos de empreendimentos de usinas com potência entre 5MW
e 50MW o direito de prorrogar, a título oneroso, sua outorga, seja ela de
concessão ou autorização.
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Isso se fez necessário diante do dispositivo previsto na Lei
12.783/2013, que, ao dispor sobre a prorrogação de concessão pelo regime de
quotas, garantiu uma remuneração muito baixa para os empreendimentos nessa
faixa de potência. Tal remuneração não era suficiente, inclusive, para garantir
novos investimentos ou a manutenção de um bom serviço. Diante disso, a nova
disciplina legal previu que, para fins de prorrogação, o titular do empreendimento
poderá recolher a Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos
(CFURH) e pagar pelo Uso do Bem Público (UBP).
Porém, a redação que disciplina o UBP, dada pela inserção do § 1ºB no art. 2º da Lei 12.783/2013 abriu uma gama de possibilidades ao Poder
Concedente para definir seu valor. Isso gera uma grave insegurança jurídica.
A previsibilidade será garantida com a inserção do dispositivo aqui
apresentado para o cálculo do UBP. Sugere-se que esse valor seja o resultado da
multiplicação entre a geração anual efetiva do empreendimento e 20% da Tarifa
Anual de Referência – TAR. Essa Tarifa se mostra apropriada para tal objetivo a
partir do momento que também é usada para o cálculo do CFURH.
Sugere-se também a inclusão do §7º para dar tratamento às usinas
cuja outorga tenha sido encerrada e não houve prorrogação. O agente poderá
manifestar o interesse ao Ministério de Minas e Energia para prorrogá-la, sendo
seu ativo de autoprodução, de concessão ou de autorização.
Além da estabilidade regulatória que será garantida ao se ter esse
cálculo disposto em Lei, a metodologia proposta garantirá o pagamento de um
valor bem superior àquele já pago por empreendimentos cujas licitações foram
realizadas pela maior UBP. Hoje os 20% da TAR aqui propostos são da ordem de
R$15,00/MWh, enquanto o pago por essas usinas é da ordem de R$ 10,00/MWh.
Diante do exposto, em resumo, nossa emenda propõe modificar o
§1º-B e adicionar o § 7o ao art. 2o da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, de
forma que a valoração do UBP para as respectivas prorrogações das outorgas
seja dada pela multiplicação da geração anual efetiva por 20% da TAR, conforme
texto de emenda aditiva.

Sala da Comissão, 09 de fevereiro de 2018

_________________________________
DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO
SD/PE

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

879

MPV 814
00095

COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
EMENDA ADITIVA Nº ______
(Do Sr. Deputado AUGUSTO COUTINHO)

Inclua-se os § 12 e § 13 no art. 26 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de
1996:

“Art. 26. .............
.............
§ 12. Os aproveitamentos referidos nos incisos I e VI do caput deste artigo que
estejam em condição de serem autorizados deverão apresentar a garantia de fiel
cumprimento para outorga da autorização em até 5 (cinco) anos após notificado
do atendimento das condições de autorização.
§ 13. Caso não seja apresentada a garantia de fiel cumprimento no prazo definido
no §12, a ANEEL disponibilizará, no leilão de venda de energia subsequente, o
projeto e a licença ambiental para licitação. O detentor do registro original deve
ser devidamente indenizado pelo vencedor, num montante equivalente a 15%
(quinze por cento) do produto entre a potência instalada do empreendimento e o
valor do investimento utilizado para cálculo da garantia de fiel cumprimento, em
até 30 dias após a realização do leilão e antes da emissão da outorga de
autorização. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Atualmente os agentes interessados em desenvolver um
empreendimento hidrelétrico tem 60 dias contados a partir do momento em que
atende as condições de autorização para solicitar a outorga dessa usina. Isso é
regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que
corretamente pretende evitar que um empreendimento passe tempo
indeterminado na mão de um mesmo agente sem ser desenvolvido.
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Ocorre que essa determinação é mantida mesmo para os
empreendimentos que não venceram o certame, ou seja, que não viabilizaram
sua construção por meio de contratos firmados no LEN.
Assim, além da obrigatoriedade de ser estabelecido cronograma
para execução da obra não viabilizada, sujeitando o agente a penalidades e
aporte de garantia de fiel cumprimento, o prazo de outorga da usina começa a
contar. Ou seja, isso implica em menos tempo para o agente comercializar a sua
energia e amortizar os gastos com a construção da usina, sendo dessa forma
necessário cobrar um valor mais alto para compensar o tempo corrido.
Com a aprovação da adição dos dispositivos em tela, o agente terá
até 5 anos após o atendimento das condições para solicitar a autorização, o que
permitirá tempo para que ele viabilize a construção do seu empreendimento. Esse
prazo é também o tempo médio de validade de uma Licença Prévia que, ao
vencer, o agente que a possuía perde a prioridade quanto à implantação da usina.
A nova redação também prevê que, caso o empreendedor não
solicite sua outorga, por meio da apresentação da garantia de fiel cumprimento, o
projeto será licitado pela ANEEL, dando possibilidade de que outros agentes
interessados possam desenvolvê-lo.
Ademais, também fica prevista a responsabilização da empresa
pelos custos de elaboração do projeto licitado seja ressarcida do valor investido.
Dessa forma, os dispositivos atendem à ANEEL, aos agentes que desenvolveram
o projeto e também ao mercado, que terá garantido o desenvolvimento de novas
usinas.
Por fim, tendo em vista o anteriormente disposto, requeremos o
apoio de nossos pares para a aprovação de nossa emenda no sentido de que
sejam incluídos os §§ 12 e 13 no art. 26 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de
1996.

Sala da Comissão, 09 de fevereiro de 2018

_________________________________
DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO
SD/PE
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COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
EMENDA ADITIVA Nº ______
(Do Sr. Deputado AUGUSTO COUTINHO)

Inclua-se o § 2o no art. 13 da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998,
renumerando-se o parágrafo único como § 1o:

Art. 13. .............
§ 1o. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas pelo
Poder Concedente, constituirão atribuições do ONS:
............
§ 2o. O aproveitamento hidrelétrico com potência instalada igual ou
inferior a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts) não será despachado
centralizadamente, excetuando-se os casos em que o ONS recomende isto
claramente ao Poder Concedente, com o encaminhamento de relatório técnico
específico sobre a necessidade justificada pelos impactos eletro-energéticos no
SIN, ficando preservado, a critério do gerador, enquadramento anteriormente
realizado para centrais em operação. (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Responsabilizado pela administração das redes de transmissão,
pelo planejamento e programação da operação do Sistema Interligado Nacional
(SIN), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) tem como objetivo principal
garantir a operação do sistema otimizando a operação de um sistema energético
composto por cascatas hidrelétricas.
Dentre os empreendimentos existentes no parque gerador, há uma
categoria de usinas hidrelétricas de pequeno porte, leia-se com potência instalada
de até 50MW, cuja contribuição para o objetivo do ONS de garantir segurança de
abastecimento é ínfima ou nenhuma. Sua representatividade no sistema, se
considerar uma usina com potência de 50MW, é menor que 0,05% e, visto que
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seus reservatórios são de pequeno volume, elas não têm a capacidade de
otimização energética na cascata.
Não existe, então, justificativa para que essas centrais sejam
despachadas centralizadamente. Caso isso aconteça, o custo será arcado pela
sociedade, pois o orçamento do ONS é pago com dinheiro das tarifas, e além
disso, o próprio Operador será onerado com uma atividade de que não o ajudará
em nada a incrementar a segurança do sistema elétrico.
Além disso, hoje todo o desenvolvimento desses projetos é arcado
pela iniciativa privada, a qual se vê imersa na indesejável insegurança regulatória
sobre esse tema. A inclusão da emenda aqui proposta reduzirá tal insegurança
sem comprometer a otimização do SIN e ainda mantendo a possibilidade de que
o ONS, caso entenda que a operação centralizada de um empreendimento é
fundamental, com devido embasamento técnico, indique ao poder concedente sua
modalidade operativa.

Sala da Comissão, 09 de fevereiro de 2018

_________________________________
DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO
SD/PE
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
Autor

Partido
PT

Paulo Pimenta – PT/RS
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

3. ___ Modificativa

4. _XX__Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo à MP, renumerando-se os demais.
“Art. XX. Os atos jurídicos celebrados com fundamento no Art. 1º e demais dispositivos
da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, não poderão sofrer alteração na hipótese de
implicarem aumentos de custos ao consumidor final. ”

JUSTIFICAÇÃO

A Lei 12.783/2013 definiu as regras para a renovação antecipada de um
conjunto importante de concessões de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica: 27% do parque gerador, 75% das linhas de transmissão do país e 42
concessionárias de distribuição.
A redução das tarifas de energia elétrica – mais de 20% na média – foi o
principal objetivo da Lei, e os seus impactos foram bastante significativos para os
consumidores brasileiros. A modicidade tarifária (ou redução das tarifas) foi baseada na
captura dos ganhos financeiros obtidos com a renovação das concessões de geração e
transmissão (14%) e a assunção pelo Tesouro Nacional dos pagamentos dos encargos
associados a políticas públicas como universalização do acesso (Programa “Luz para
Todos”), tarifa de baixa renda e outros subsídios definidos em Lei (7%), reunidos na
chamada Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)
Portanto, de forma simples e justa, a lei transferiu para a tarifa os ganhos na
renovação das concessões, com base no custo médio de geração das usinas amortizadas e
mais um ganho para as empresas. Por essa razão, não é razoável que alterações posteriores
resultem em prejuízos aos consumidores de energia elétrica do País, especialmente os
segmentos mais pobres da população.
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Em razão do exposto, contamos com o apoio dos Membros do Congresso
Nacional para a aprovação da emenda ora proposta.
PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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Paulo Pimenta PT/RS
1. __XX__ Supressiva

2.____ Substitutiva

Modificativa
___
3.

4. ___Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o Inciso I do Art. 3º, renumerando-se os demais.
JUSTIFICAÇÃO
O artigo em questão altera a Lei nº 10.848/2004, que dispõe sobre a
comercialização de energia elétrica, sendo um dos instrumentos legais basilares do atual
modelo do setor elétrico brasileiro. Esse dispositivo da MP nº 814, ao revogar o § 1º do art.
31 da referida Lei, simplesmente permite incluir a Eletrobrás e suas controladas do
Programa Nacional de Desestatização – PND, possibilitando sua privatização.
Essa é a medida mais grave e contestável da MP. Em um artigo aparentemente
simples, a Medida Provisória abre caminho para a privatização do maior grupo do setor
elétrico brasileiro, responsável por 32,2% da capacidade de geração de energia elétrica, 50%
das linhas de transmissão e 5,1% do fornecimento ao mercado consumidor no país. Fundada
em 1962, a empresa é controladora de 13 subsidiárias de geração, transmissão e distribuição
de energia, e metade do capital de Itaipu Binacional - além de participação indireta em 178
Sociedades de Propósito Específico (SPE) e participações minoritárias em 25 sociedades.
Com umas poucas palavras, a MP acaba com o protagonismo estatal na operação da matriz
elétrica brasileira, resultado de mais de 50 anos de investimentos apoiados pela sociedade
brasileira.
A Eletrobrás é a principal empresa de geração e transmissão de energia do
pais: possui 31% da capacidade de geração, 47% das linhas de transmissão e 5,1% do
fornecimento ao mercado consumidor no país. A empresa é controladora de 13 subsidiárias
de geração, transmissão e distribuição de energia, e metade do capital de Itaipu Binacional
- além de participação indireta em 178 Sociedades de Propósito Específico (SPE) e
participações minoritárias em 25 sociedades. A Eletrobrás é a garantidora de segurança
energética do pais. Diferentemente do “apagão” de 2001 no governo FHC, em 2013 e 2014
o sistema elétrico brasileiro sustentou a demanda por energia sem racionamento durante a
maior crise hídrica em 50 anos, o que mostra o acerto do modelo implantado por Lula e
Dilma nos anos anteriores, que deu segurança ao suprimento com redução de tarifas.
As empresas públicas são vendidas à iniciativa privada sob o discurso da
eficiência e da geração de receitas extras para reduzir o estoque da dívida púbica. No
entanto, quando são analisados os resultados do processo de privatização do setor elétrico
brasileiro da década de 1990, é possível verificar a precarização dos serviços e das
condições de trabalho e o aumento das tarifas acima dos índices de inflação.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

886

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

A privatização ocorreu mais fortemente no segmento de distribuição, que
alcançou grande parte das empresas estaduais de distribuição. Segundo o discurso neoliberal
preconizado na segunda metade da década de 1990, o processo decorrente da entrada do
capital privado no setor elétrico induziria ao aumento dos investimentos, garantindo o
fornecimento de energia elétrica por meio da ampliação da oferta. A lógica privada
estimularia a eficiência e a produtividade, resultando em ganhos para os consumidores, com
a melhora no serviços e menores tarifas.
O que se observa, no entanto, é a introdução de uma lógica mercantil, cujos
resultados foram o aumento significativo das tarifas e a piora dos serviços prestados e das
condições de trabalho. As mudanças estruturais não foram capazes de suprir o país da oferta
de energia elétrica necessária, conforme verificado em 2001, quando o Brasil enfrentou o
maior racionamento energético da história mundial em tempos de paz (BNDES, 2008).
Mesmo assim, o setor tem sido um dos recordistas em distribuição de dividendos - em 2014
foram distribuídos R$ 13,7 bilhões (segundo a Consultoria Economática).
A empresa se transformou em um dos maiores agentes do setor elétrico
brasileiro durante os governos de Lula e Dilma. Participou dos consórcios responsáveis por
hidrelétricas como Belo Monte, o maior projeto do país na área de geração de energia
elétrica, Santo Antônio e Jirau no rio Madeira, além da construção de milhares de
quilômetros de linhas de transmissão.
A política de privatização coloca em cheque o protagonismo nacional no
planejamento e na operação da matriz elétrica brasileira. Não podemos nos esquecer que a
Eletrobrás cumpre um importante papel no desenvolvimento econômico brasileiro. Ela foi
fundamental para a estruturação do setor elétrico brasileiro, referência mundial devido a
utilização de uma matriz limpa, preponderantemente hidrelétrica, associada a uma elevada
integração por meio de uma vasta rede de linhas de transmissão.
A regulação do setor elétrico brasileiro já permite, e mesmo incentiva, a
participação de empresas privadas na expansão da geração e transmissão. E não
pretendemos mudar este quadro. Agora, alienar empresas, hoje sob controle do estado
brasileiro, que tem sob suas responsabilidades a operação das grandes usinas hídricas de
geração de energia, bem como de grande parte do sistema de transmissão que interliga estas
usinas aos centros econômicos do país é buscar um caminho que nenhuma nação que possui
grande potencial de geração desta fonte de energia ousou trilhar.
Em razão do exposto, contamos com o apoio dos Membros do Congresso
Nacional para a aprovação da emenda ora proposta.
PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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4.

Parágrafo

X

5.

Aditiva

Inciso

 Substitutivo global
alínea

Acrescente-se Art. (onde couber) à Medida Provisória n° 814, de 28 de
dezembro de 2017, com a seguinte redação:

”Art. XXX Na hipótese de desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras
– ELETROBRÁS e de outras empresas do setor elétrico, deverá ser
realizado levantamento dos bens imóveis construídos para fins
residenciais em núcleos urbanos anexos a usinas, garantindo-se
previamente aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao
município onde estiverem situados o exercício do direito previsto no inciso
II do § 3º do art. 17 da Lei n.º 8.666, de 21/6/1993.
Parágrafo único. Os municípios deverão destinar os imóveis desocupados
a programas habitacionais voltados à população de baixa renda ou a
instalação de unidades de atendimento à população em áreas de
interesse social.”

JUSTIFICAÇÃO

Em sua redação original, a Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998,
alterou diversas Leis relativas aos serviços de energia elétrica, assim como autorizou o
Poder Executivo a adotar medidas voltadas a viabilizar a privatização da Centrais
Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS e de outras empresas estatais do setor elétrico
(art. 5º).
Associado a isso, o art. 1º da Lei n° 9.648/1998 também promoveu
modificações na Lei n.º 8.666, de 21/6/1993 (Lei de Licitações), incluindo, como
hipótese de licitação dispensada, a seguinte possibilidade:
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“Art. 17 [...] § 3º [...] II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos
ou,
imóveis
na falta
paradestes,
fins ao Poder Público, de
residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas
hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de
operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens
reversíveis ao final da concessão."
À evidência, o legislador estabeleceu nova hipótese de licitação
dispensada para viabilizar a alienação direta, mediante investidura, aos legítimos
possuidores diretos ou, na falta deles, ao Poder Público, de imóveis para fins
residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas (as
primeiras, inclusive, remontam ao final do século XIX, a exemplo da usina hidrelétrica
construída em Juiz de Fora/Minas Gerais em 1889), desde que fossem considerados
dispensáveis na fase de operação das usinas hidrelétricas e não integrassem o
conjunto de bens reversíveis ao final da concessão.
Em se tratando de hipótese de licitação dispensada, como explica
Lucas Rocha Furtado1, não existe qualquer discricionariedade para o administrador e,
em qualquer hipótese, a licitação não deve ser realizada, configurando-se, a meu ver,
desde que atendidos os requisitos estabelecidos, autêntico direito subjetivo das
pessoas alcançadas pela norma.
Portanto, à época, conforme explica Marçal Justen Filho2, na iminência
da desestatização da ELETROBRÁS e de outras empresas estatais do setor elétrico, o
legislador ordinário procurou resguardar direitos às pessoas que contribuíram com o
Estado brasileiro na construção de usinas hidrelétricas, passando a residir em núcleos
residenciais anexos às obras, localizadas normalmente em lugares longínquos dos
grandes centros urbanos. Diante dessa situação específica e diferenciada, o legislador
ordinário, ao instituir referida hipótese de licitação dispensada, reconheceu a
importância dessas pessoas para o desenvolvimento do País e, ao mesmo tempo,
procurou evitar enormes prejuízos sociais decorrentes de eventual perda da posse
mansa, pacífica e ininterrupta por décadas.
Entretanto, além de outras medidas, o art. 31, caput e § 1º, da Lei n.º
10.848,
excluiu de 15/3/2004, revogou o art. 5º da Lei n° 9.648/1998, e

a

ELETROBRÁS e outras empresas estatais do setor elétrico do Programa Nacional de
Desestatização. Em decorrência, além de não ser levada adiante a privatização das
Curso de Direito Administrativo. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 339.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo: Dialética,
2012, p. 266/267.
1
2
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respectivas estatais, não foi promovida a alienação aos legítimos possuidores diretos
dos imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas
hidrelétricas que se enquadravam na hipótese de licitação dispensada incluída no art.
17 da Lei n.º 8.666/1993 pela Lei n° 9.648/1998, permanecendo, desde então, uma
situação de significativa insegurança jurídica para todos os envolvidos, com graves
prejuízos à população e aos municípios onde se encontram tais imóveis.
Por sua vez, no atual cenário político e econômico do País, a Medida
Provisória n.º 814, de 28/12/2017, promove, no inciso I do art. 3°, a revogação do § 1º
do
inclusão
art. 31 Lei n.º 10.848/2004, o que, na prática, viabilizará a

da

ELETROBRÁS e de outras empresas estatais do setor elétrico do Programa Nacional
de Desestatização, potencializando, à vista da provável privatização das empresas
estatais referidas, a necessidade de definitiva regularização da situação dos legítimos
possuidores dos imóveis já especificados, o que exige, na ocasião, conforme já
debatido nesta Casa Legislativa na Reunião da Comissão de Integração Nacional,
Desenvolvimento Regional e Amazônia de 23/11/20173, nova atuação do legislador
para evitar graves prejuízos sociais à população que tanto contribuiu para o País.
A recente proposta do Governo para reformulação do setor elétrico
causou preocupação entre as famílias que residem nesses núcleos residenciais
remanescentes das obras de construção de hidrelétricas em todo o Brasil. No Estado
do Amazonas, as Vilas Waimiri e Atroari, criadas em função da construção da Usina
Hidrelétrica de Balbina, no Município de Presidente Figueiredo, abrigam hoje mais de 3
mil pessoas que sofrem com a insegurança jurídica que recai sobre os imóveis nos
quais residem há mais de 30 anos. Muitos desses imóveis são ocupados sem sequer o
amparo de contratos de comodato ou locação. A presente Emenda visa resguardar os
direitos dessas famílias, garantindo-lhes a titularidade legal de suas moradias.
Dessa forma, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da Medida
Provisória n° 814/2017, compatibilizá-la com o disposto no inciso II do § 3º do art. 17 da
Lei n.º 8.666/1993 e evitar qualquer dúvida relativa à interpretação do alcance do
referido dispositivo legal, proponho o acréscimo de novo artigo à referida MP, para
estabelecer, de modo claro e inequívoco, o dever de a União, na hipótese de
desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS e de outras empresas
do setor elétrico, promover levantamento dos bens imóveis construídos para fins
residenciais em núcleos urbanos anexos a usinas e, depois disso, garantir previamente
3

Disponível em:
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50132.
Acesso em 7 fev. 2018.
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aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao município onde estiverem
situados o exercício do direito previsto no inciso II do § 3º do art. 17 da Lei n.º 8.666, de
21/6/1993.
Por todo o exposto, convicto da sensibilidade desta Comissão com as
necessidades da população que possui posse mansa, pacífica e ininterrupta por
décadas dos imóveis referidos, e ciente da necessidade de facilitar a tramitação da
Medida Provisória n° 814/2017, apresento esta Emenda aos demais Parlamentares,
com a expectativa de poder contar com o necessário apoio para sua aprovação.

Sala da Comissão, em 09 de fevereiro de 2018.

SILAS
CÂMARA
Deputado

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

891

MPV 814
00100

ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
Autor

1.

Supressiva

Partido

2.____ Substitutiva

3. ____
Modificativa
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. O artigo 16 da Lei Nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, passa vigorar
acrescido do seguinte § 3º:
“art. 16...............
..........................
§3º Os bens e serviços de uma subsidiária que se destinem direta ou
indiretamente à exploração da produção, transmissão ou distribuição de energia elétrica
não poderão ser transferidos a outra subsidiária que esteja incluída no Plano nacional de
desestatização”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir que ativos não sejam transferidos entre
subsidiárias para serem desestatizados.
PARLAMENTAR
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MPV 814
00101

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigos com a seguinte redação:

Art.

O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a

vigorar acrescido do parágrafo único seguinte:

“Art. 3º ................................................................................

Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à A
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF.
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JUSTIFICAÇÃO
Com sede em Recife, Pernambuco, mas abrangendo a Região
Nordeste onde está a maioria de suas instalações, a CHESF atua nas áreas de
geração, transmissão e comercialização de energia elétrica em todo território
nacional.
Foi criada em 1948 e aos plenos 69 anos de história, é
considerada a empresa pioneira no setor elétrico brasileiro. Teve início em
Paulo Afonso, na Bahia, com a inauguração da Usina l, em 1954, iniciando o
Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, formado pelas usinas l, ll, lll, lV e
Apolônio Sales. Hoje, o parque gerador da CHESF inclui 14 hidrelétricas, o que
representa 10% da capacidade instalada do país, sendo as principais, além do
Complexo de Paulo Afonso, as usinas de Sobradinho, na Bahia; Luiz Gonzaga,
em Pernambuco; e Xingó, uma das mais modernas do Brasil, na divisa dos
estados de Alagoas e Sergipe. Assim, cerca de 98% da energia produzida pela
CHESF é considerada limpa e renovável.
Ao longo dos tempos, a CHESF implantou linhas de
transmissão e subestações que integram o Nordeste a todo o País,
contribuindo para a formação do Sistema Interligado Nacional. Dessa forma, a
energia chega às concessionárias de distribuição e aos grandes consumidores
industriais com qualidade.
Atualmente, a CHESF desenvolve pesquisas para diversificar
sua matriz energética, com investimento em novas fontes como a eólica, a
solar e a de biomassa, sempre respeitando os princípios de sustentabilidade,
inovação, qualidade e eficiência.
Para além do debate em torno da questão elétrica, está em
jogo o uso e o cuidado com o nosso Rio São Francisco. Como parte da Bacia
Hidrográfica do São Francisco, a CHESF realiza investimentos na região, além
de atuar no monitoramento e controle da vazão do Rio São Francisco. Cuidar
do “Velho Chico” também é um dever de todos os brasileiros e, por isso, nossa
latente preocupação com o que se planeja e com o que virá com a privatização
da CHESF.
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A CHESF está incrustada no solo nordestino e o povo do
Nordeste Brasileiro guarda a empresa como patrimônio nacional e histórico,
para além do reconhecimento de sua atuação na geração e transmissão de
energia elétrica. A CHESF interliga o Nordeste brasileiro e sua importância é
fundamental para o setor elétrico do nosso país, um setor estratégico para o
desenvolvimento do Brasil e para a soberania nacional.
Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares para aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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00102

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigos com a seguinte redação:

Art.

O serviço público de distribuição de energia elétrica será prestado

diretamente pela União, ou mediante autorização, concessão ou permissão.

Parágrafo único. A União será responsável por prestar diretamente o
serviço público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que, no ano de
2017, desenvolvia essa atividade por intermédio de pessoas jurídicas sob seu
controle direto ou indireto, por meio de qualquer regime, incluído o previsto no
caput do art. 9º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
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Art.

O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a

vigorar acrescido do parágrafo único seguinte:

“Art. 3º ................................................................................

Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Amazonas Distribuidora de Energia S.A., à Boa Vista Energia S.A., à
Companhia Energética de Alagoas, à Companhia Energética do Piauí, à
Centrais Elétricas de Rondônia e à Companhia de Eletricidade do Acre. (NR) ”

JUSTIFICAÇÃO

As empresas Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (Amazonas
D), Boa Vista Energia S.A. (Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas
(Ceal), Companhia Energética do Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de
Rondônia (Ceron) e Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) são as
responsáveis pela distribuição de energia elétrica em suas respectivas
Unidades da Federação. Todas elas são controladas pela Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobrás), que, por seu turno, é uma sociedade de economia
mista, sob controle da União.

Mesmo sendo controlada pela União, a Eletrobrás decidiu, por meio
de assembleia de acionistas realizada em 22 de julho de 2016, não aprovar
que as distribuidoras sob seu controle solicitassem ao Poder Concedente a
prorrogação de suas próprias concessões, cuja exploração é a razão de
existirem. Essa mesma assembleia decidiu pela transferência do controle
acionário dessas distribuidoras a terceiros, até 31 de dezembro de 2017, ou
pela liquidação das empresas, caso não ocorra a transferência no prazo
estipulado.
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Assim, como não houve o interesse das distribuidoras federais na
renovação de suas concessões, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da
Lei nº 12.783/2013, em 3 de agosto de 2016, o Ministério de Minas e Energia
(MME) publicou as Portarias de números 420, 421, 422, 423, 424 e 425,
designando essas empresas responsáveis pela prestação do serviço público de
distribuição de energia elétrica nas áreas em que já atuavam, com vistas a
garantir a continuidade do serviço, até que novo concessionário assuma a
prestação dos serviços, ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer
primeiro.

Portanto, essas concessões não prorrogadas deverão ser licitadas,
conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 12.783/2013. Por sua vez, a Lei nº
13.360, de 17 de novembro de 2016, acrescentou a esse artigo 8º o § 1º-A,
facultando à União licitar as concessões não prorrogadas das distribuidoras
federais simultaneamente à transferência do controle dessas empresas,
outorgando os contratos de concessão aos novos controladores.

Dessa forma, criou-se uma situação em que apenas dois desfechos
são possíveis: as distribuidoras federais são privatizadas ou tornam-se
empresas sem objeto e são liquidadas.

Por meio desta emenda, buscamos impedir que essas empresas
sejam privatizadas, incluindo-as na relação de empresas federais às quais não
se aplicam os dispositivos da Lei nº 9.491/1997, que trata do Programa
Nacional de Desestatização. Além disso, a proposta prevê que a União passe a
prestar diretamente, por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle direto
ou indireto, os serviços de distribuição de energia elétrica nas áreas em que as
distribuidoras federais já atuem, dispensando, assim, a realização de uma
licitação para contratação de novos concessionários.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

898

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

4

Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização das
distribuidoras federais de energia elétrica, que deverá causar significativos
danos à população e à economia dos estados afetados, bem como aos
trabalhadores dessas estatais, contamos com o apoio dos dos parlamentares
para a aprovação dessa emenda.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares para aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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MPV 814
00103

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigo que adiciona os §§ 9º e 10 ao art. 11
da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, com a seguinte redação:

Art. A Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorara com as
seguintes alterações:.

“Art. 11 ....................................................................................

§ 9º Os editais de licitação de transferência de controle acionário citada
nos §§ 1º-A e 1º-C do art. 8º e § 5o deste art. 11 deverão prever a obrigação
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por parte do novo concessionário de manter, por no mínimo 5 (cinco) anos
contados a partir da assunção do novo controlador, pelo menos 90% (noventa
por cento) do número total de empregados existente quando da publicação do
edital, sendo que, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos empregados do
quadro atual deverão ser mantidos nesse período.

§10 Em caso de transferência de controle acionário de pessoa jurídica
originariamente sob controle direto ou indireto da União, de Estado, do Distrito
Federal ou de Município, poderão a União e o controlador originário, se diverso
da União, alocar os empregados em outras empresas públicas ou sociedades
de economia mista de seu respectivo controle.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir posições de trabalho
caso venha ocorrer a privatização das estatais do setor elétrico que não
tiveram suas concessões prorrogadas nos moldes da Lei 12.783/2013. É o
caso das distribuidoras do Sistema Eletrobras, conhecidas como federalizadas:
Amazonas Distribuidora de Energia S.A (Amazonas D), Boa Vista Energia S.A
(Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética
de Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de
Eletricidade de Acre (Eletroacre).
Por todas essas inegáveis razões, contamos com o apoio dos
colegas parlamentares para aprovação desta emenda supressiva.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
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MPV 814
00104

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, os artigos com as seguintes redações:

Art.

Os atos legislativos relacionados a processos de desestatização

das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS – suas subsidiárias e
controladas, serão obrigatoriamente submetidos a referendo, para ratificação
ou rejeição, pela população dos Estados atendidos pelas atividades de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica exercidas pelas
referidas empresas.

Art.

O referendo previsto no artigo anterior se fundamenta no art. 49,

XV, da Constituição Federal, e observará a regulamentação específica
constante da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998.
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§ 1º Somente poderão participar do referendo os eleitores alistados ou
transferidos para os Estados abrangidos pela consulta popular até cem dias
antes do pleito.

§ 2º A convocação do referendo não interfere na emissão de títulos
eleitorais, por alistamento ou por transferência, nas regiões abrangidas.

Art.

Considera-se desestatização, para fins desta lei, quaisquer as

modalidades de outorga à iniciativa privada de atividade econômica explorada
pelo Estado, especialmente as previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 9.491, de 9
de setembro de 1997.

Art.

O Presidente do Congresso Nacional dará ciência da aprovação

deste ato convocatório ao Tribunal Superior Eleitoral, para que sejam adotadas,
em cada caso, as providências a que alude o art. 8º da Lei nº 9.709, de 18 de
novembro de 1998.

Art.

Até que o resultado do referendo seja homologado e proclamado

pelo Tribunal Superior Eleitoral, não entrará em vigor nenhuma medida
administrativa ou legislativa que tenha por objetivo a desestatização das
Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS e suas subsidiárias, da
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, das Centrais Elétricas
do Norte do Brasil – ELETRONORTE – e de FURNAS Centrais Elétricas.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda pretende garantir a participação popular no
processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. –
ELETROBRÁS e suas subsidiárias, da Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – CHESF, das Centrais Elétricas do Norte do Brasil –
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ELETRONORTE – e de FURNAS Centrais Elétricas, em razão da intenção
revelada e adotada pelo governo de reduzir o patrimônio nacional, beneficiar o
capital privado e sem preocupação com os aspectos sociais.

A consulta popular releva-se de extrema importância diante dos
reflexos da privatização das empresas hidroelétricas sobre a própria soberania
nacional, matéria esta que merece ser decidida com a participação do cidadão.

O setor elétrico possui importância estratégica para a economia e
desenvolvimento nacional, além de exercer a função de suprir um bem público
essencial para a produção de bens e serviços e de garantir o bem-estar e
qualidade de vida da população. A importância da discussão está também
vinculada à posição de vanguarda no combate às causas do aquecimento
global que podem ser assumidas pelo país, colocando o Brasil num cenário de
competitividade e de enfrentamento da crise econômica.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares para aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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00105

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. Na hipótese de transferência de controle acionário da COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO S. FRANCISCO – CHESF para a iniciativa privada,
precederá a qualquer estudo de modelagem da privatização a definição pela
Agência Nacional de Águas - ANA dos valores de outorga das águas do Rio S.
Francisco para os próximos 30 (trinta anos), assegurando a ANA, desde já,
outorga de volume equivalente à capacidade total de transporte dos Eixos
Leste e Norte para fins de transposição.
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JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem como objetivo assegurar que, no caso da
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO S. FRANCISCO - CHESF, antes do
estudo de modelagem da privatização deverá ser definido pela Agência
Nacional de Águas - ANA os valores de outorga das águas do Rio S. Francisco
para os próximos 30 (trinta anos). Dessa forma, deverá ser assegurada a ANA,
desde já, outorga de volume equivalente à capacidade total de transporte dos
Eixos Leste e Norte para fins de transposição.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas parlamentares para
aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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MPV 814
00106

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. Na hipótese de transferência de controle acionário COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO S. FRANCISCO – CHESF para iniciativa privada, os
empregados da referida empresa deverão ser alocados em outras empresas
públicas ou sociedades de economia mista sob controle da União.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa impedir a demissão de servidores da
Eletrobrás, de suas subsidiárias e controladas, tendo em vista, a manutenção
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destes

trabalhadores

posicionados

em

outras

empresas

públicas

ou

sociedades de economia mista sob controle da União. Por se tratar de
servidores que possuem alta qualificação, resultado do investimento público na
formação por meio do sistema Eletrobrás, não podem ter seus talentos
desperdiçados pelo poder público.

Além disso, deve-se considerar o cenário de grave crise econômica
enfrentado pelo Brasil, em que o desemprego segue em patamares elevados e
a informalidade predomina sobre o emprego formal. Um quadro de demissão
massiva de trabalhadores do sistema em todo país pode levar ao agravamento
desse cenário.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares para aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, os artigos com as seguintes redações:

Art.

Quaisquer atos relacionados a processos de transferência de

controle acionário das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS –
suas subsidiárias e controladas para a iniciativa privada, deverão ser
precedidos, obrigatoriamente, de plebiscito para aprovação ou rejeição, pela
população dos Estados atendidos pelas atividades de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica exercidas pelas referidas empresas.

§ 1º Somente poderão participar do plebiscito os eleitores alistados ou
transferidos para os Estados abrangidos pela consulta popular até cem dias
antes do pleito.
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§ 2º A convocação do plebiscito não interfere na emissão de títulos
eleitorais, por alistamento ou por transferência, nas regiões abrangidas.

Art.

O Presidente do Congresso Nacional dará ciência da aprovação

deste ato convocatório ao Tribunal Superior Eleitoral, para que sejam adotadas,
em cada caso, as providências a que alude o art. 8º da Lei nº 9.709, de 18 de
novembro de 1998.

Art.

Até que o resultado do plebiscito seja homologado e proclamado

pelo Tribunal Superior Eleitoral, não entrará em vigor nenhuma medida
administrativa ou legislativa que tenha por objetivo a desestatização das
Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS e suas subsidiárias, da
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, das Centrais Elétricas
do Norte do Brasil – ELETRONORTE – e de FURNAS Centrais Elétricas.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda pretende garantir a participação popular no
processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. –
ELETROBRÁS e suas subsidiárias, da Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – CHESF, das Centrais Elétricas do Norte do Brasil –
ELETRONORTE – e de FURNAS Centrais Elétricas, em razão da intenção
revelada e adotada pelo governo de reduzir o patrimônio nacional, beneficiar o
capital privado e sem preocupação com os aspectos sociais.

A consulta popular releva-se de extrema importância diante dos
reflexos da privatização das empresas hidroelétricas sobre a própria soberania
nacional, matéria esta que merece ser decidida com a participação do cidadão.
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O setor elétrico possui importância estratégica para a economia e
desenvolvimento nacional, além de exercer a função de suprir um bem público
essencial para a produção de bens e serviços e de garantir o bem-estar e
qualidade de vida da população. A importância da discussão está também
vinculada à posição de vanguarda no combate às causas do aquecimento
global que podem ser assumidas pelo país, colocando o Brasil num cenário de
competitividade e de enfrentamento da crise econômica.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares para aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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MPV 814
00108

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

Suprima-se o inciso I do art. 3º da Medida Provisória nº 814, de
2017.

JUSTIFICAÇÃO
O inciso I do artigo 3º da Medida Provisória (MPV) nº 814, de
2017, revoga o § 1º do art. 31 da Lei nº 10.848/2004, que, por sua vez, excluíra
do Programa Nacional de Desestatização - PND a empresa Centrais Elétricas
Brasileiras S/A - ELETROBRÁS e suas controladas Furnas Centrais Elétricas
S/A, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE, Empresa Transmissora de Energia

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

912

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

2

Elétrica do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL e a Companhia de Geração
Térmica de Energia Elétrica – CGTEE.
A revogação desse dispositivo da Lei nº 10.848/2004 tem a
finalidade de permitir que a Eletrobrás e suas subsidiárias possam ser
incluídas, por meio de decreto presidencial, no Programa Nacional de
Desestatização (PND) e, então, privatizadas.
Acreditamos, todavia, que essa medida é totalmente contrária
ao interesse público, pois a estatal, assim como o parque gerador por ela
controlado, são estratégicos e devem ser mantidos sob o controle do Estado.
Ressaltamos que a Eletrobrás é responsável por 47.505
megawatts (MW) instalados em 233 usinas, representando 31% da capacidade
de geração do Brasil, distribuída entre 47 usinas hidrelétricas, 114
termelétricas, duas termonucleares, 69 usinas eólicas e uma usina solar,
próprias ou em parcerias, situadas em todas as regiões do País.
As hidrelétricas da companhia representam a grande maioria
de sua capacidade instalada, alcançando uma potência total de 40.870 MW,
em 2016, concentrada em grandes usinas como, por exemplo, Itaipu (14.000
MW), Tucuruí (8.535 MW), Complexo Paulo Afonso-Moxotó (4.230 MW),
Itumbiara (2.082 MW), Marimbondo (1.488 MW) e Furnas (1.312 MW). Cabe
ressaltar que o caráter estratégico dessas usinas decorre de questões como
segurança da população, em decorrência das barragens associadas;
soberania, pelo controle de empreendimentos sensíveis pelos mais diversos
aspectos; e garantia do suprimento de energia elétrica. Destacamos que essa
condição particular das grandes hidrelétricas é reconhecida internacionalmente,
tanto que, nos Estados Unidos, 73% da capacidade hidrelétrica está sob
controle estatal, especialmente as plantas de grande capacidade, de acordo
com relatório publicado pelo seu Departamento de Energia, que tem função
semelhante a nosso Ministério de Minas e Energia, no que se refere às
questões energéticas.
Lembramos ainda que a Eletrobrás também domina outro
segmento estratégico, sendo a maior transmissora de energia elétrica do Brasil,
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com 70.451 mil quilômetros de linhas de transmissão, representando 47% do
total de linhas acima de 230 quilovolts (KV) no território nacional.
Além disso, entendemos que a existência de uma estatal no
setor elétrico com porte da Eletrobrás é essencial, pois significa que a empresa
possui capacidade técnica e financeira para realizar os investimentos que
venham a ser requeridos para garantir a segurança no suprimento do mercado
nacional.
Por todas essas inegáveis razões, contamos com o apoio dos
colegas parlamentares para aprovação desta emenda supressiva.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado DANILO CABRAL
2018-242
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00109

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Art.

O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a

vigorar acrescido do parágrafo único seguinte:

“Art. 3º ................................................................................

§1º Também não se aplicam os dispositivos desta lei à Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco – CHESF.
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§2º Em caso de transferência de controle acionário da Eletrobrás para
iniciativa privada, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
deverá ser vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

JUSTIFICAÇÃO

Criada em 1948, com sede em Recife, Pernambuco, mas
abrangendo toda a Região Nordeste, a CHESF é considerada a empresa
pioneira no setor elétrico brasileiro. Teve início em Paulo Afonso, na Bahia,
com a inauguração da Usina l, em 1954, iniciando o Complexo Hidrelétrico de
Paulo Afonso, formado pelas usinas l, ll, lll, lV e Apolônio Sales.
Atualmente, o parque gerador da CHESF inclui 14 hidrelétricas,
o que representa 10% da capacidade instalada do país, sendo as principais,
além do Complexo de Paulo Afonso, as usinas de Sobradinho, na Bahia; Luiz
Gonzaga, em Pernambuco; e Xingó, uma das mais modernas do Brasil, na
divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. Assim, cerca de 98% da energia
produzida pela CHESF é considerada limpa e renovável.
Ao longo dos tempos, a CHESF implantou linhas de
transmissão e subestações que integram o Nordeste a todo o País,
contribuindo para a formação do Sistema Interligado Nacional. Dessa forma, a
energia chega às concessionárias de distribuição e aos grandes consumidores
industriais com qualidade.
A CHESF está incrustada no solo nordestino e o povo do
Nordeste Brasileiro guarda a empresa como patrimônio nacional e histórico,
para além do reconhecimento de sua atuação na geração e transmissão de
energia elétrica. A CHESF interliga o Nordeste brasileiro e sua importância é
fundamental para o setor elétrico do nosso país, um setor estratégico para o
desenvolvimento do Brasil e para a soberania nacional.
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Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas parlamentares para
aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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MPV 814
00110

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. Na hipótese de transferência de controle acionário COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO S. FRANCISCO – CHESF para iniciativa privada, será
reservada uma quantidade de energia elétrica suficiente para o bombeamento
de toda água outorgada para outros fins , que não energia elétrica.

Parágrafo único: A energia reservada será disponibilizada para o gestor
da Transposição e para a CODESVASF ao preço atual pago à CHESF pela
energia em regime de COTAS.
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JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa assegurar que seja reservada uma quantidade
de energia elétrica suficiente para o bombeamento de toda água outorgada
para outros fins, que não energia elétrica.
Vale ressaltar que em nenhuma proposta apresentada pelo governo
referente à privatização da Eletrobrás, suas subsidiárias e controladas, foi
tratado das variadas formas de utilização da água dos rios, que serão
impactadas pelo controle da vazão por um agente privado.
Persistem indefinições sobre impacto sobre esses os usos múltiplos das
águas, em particular as águas do Rio São Francisco, inclusive sobre o projeto
de transposição, que existe um elevado custo da energia elétrica utilizada para
bombear águas do rio S. Francisco para diversas outras atividades, em
particular, agrícolas.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares para aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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MPV 814
00111

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. Em caso de transferência de controle acionário da Eletrobras para
iniciativa privada, ou de suas subsidiárias e controladas para a iniciativa
privada, os empregados das respectivas empresas deverão ser alocados em
outras empresas públicas ou sociedades de economia mista sob controle da
União.

JUSTIFICAÇÃO
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A presente emenda visa impedir a demissão de servidores da
Eletrobrás, de suas subsidiárias e controladas, tendo em vista, a manutenção
destes

trabalhadores

posicionados

em

outras

empresas

públicas

ou

sociedades de economia mista sob controle da União. Por se tratar de
servidores que possuem alta qualificação, resultado do investimento público na
formação por meio do sistema Eletrobrás, não podem ter seus talentos
desperdiçados pelo poder público.

Além disso, deve-se considerar o cenário de grave crise econômica
enfrentado pelo Brasil, em que o desemprego segue em patamares elevados e
a informalidade predomina sobre o emprego formal. Um quadro de demissão
massiva de trabalhadores do sistema em todo país pode levar ao agravamento
desse cenário.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares para aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado DANILO CABRAL
PSB/PE
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MPV 814
00112

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. A transferência do controle acionário do grupo ELETROBRAS, suas
subsidiárias e controladas para a iniciativa privada, será condicionada a
aprovação da reforma do marco legal do setor elétrico brasileiro.
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JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem como objetivo assegurar que, qualquer iniciativa
de transferência do controle acionário do grupo ELETROBRAS para agentes
privados, deverá ser precedida pela aprovação da reforma do marco legal do
setor elétrico brasileiro, que, inclusive, está em tramitação no Congresso
Nacional.
A privatização da Eletrobrás, suas subsidiárias e controladas não pode
ser realizada sem que haja uma discussão mais profunda sobre como será
organizado todo o setor elétrico brasileiro. Esse processo não pode se basear
em aspectos conjunturais, voltados somente para a arrecadação de recursos
pela União, deve discutir todos os impactos dessa medida e definir novos
marcos legais que sustentem um novo modelo, se for o caso.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas parlamentares para
aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado DANILO CABRAL
PSB/PE
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MPV 814
00113

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. A transferência de controle acionário da Eletrobrás, ou de suas
subsidiárias e controladas para a iniciativa privada, ficará condicionada a
apresentação de estudo econômico-financeiro, englobando análise contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das empresas, assim como,
apresentar o valor considerado para a venda.
§1º O resultado do estudo deverá ser apresentado em audiência pública,
com divulgação prévia, em veículos de comunicação de grande circulação.
§2º O estudo em comento deverá ser submetido ao do Tribunal de
Contas da União (TCU), que deverá se manifestar sobre os aspectos contábil,
financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, assim como, sobre a
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compatibilidade dos aspectos acima referidos com os valores sugeridos para a
venda das empresas.

JUSTIFICAÇÃO

Na exposição de motivos enviada ao Congresso Nacional, assinada
pelo Ministro Fernando Coelho Filho, o governo incluiu dispositivo permitindo a
abertura do processo de desestatização da Eletrobrás. Na argumentação
apresentada, alega que o objetivo desta mudança seria “permitir, com plena
segurança, que sejam contratados e iniciados os estudos da situação
econômica e financeira da Eletrobrás”.

Nesse sentido, sugerimos a aprovação da presente emenda, que tem
como objetivo de delimitar o conteúdo do referido estudo, assim como
estabelecer critérios de divulgação para a sociedade e análise técnica do
Tribunal de Contas da União (TCU). Desta maneira, as informações produzidas
pelo Ministério poderão ser debatidas com transparência e submetidas a um
crivo técnico independente.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares para aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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MPV 814
00114

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. Na hipótese de transferência de controle acionário da Eletrobras, de
suas subsidiárias e controladas para a iniciativa privada, permanecerão
inalterados os contratos firmados entre a União Federal e as empresas do
grupo referentes ao fornecimento de energia em regime de COTAS.
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JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem como objetivo assegurar que caso o processo
de privatização da Eletrobrás, sua subsidiárias e controladas, se efetive, o atual
regime de cotas seja mantido.
Esta proposta parte da preocupação, expressa, inclusive, pelo
presidente da ANEEL, com o inevitável aumento elevado do preço da tarifa
como consequência do processo de privatização.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas parlamentares para
aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado DANILO CABRAL
PSB/PE

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

927

MPV 814
00115

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. Em caso de transferência de controle acionário da Eletrobrás para
iniciativa privada, o controle administrativo do Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica – Cepel deverá ser transferido para o Ministério de Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, sendo assegurada a preservação de
todo seu patrimônio e de toda sua estrutura de recursos humanos.
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JUSTIFICAÇÃO
Instituído em 21 de janeiro de 1974, o Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica

–

CEPEL

constituiu-se

como

importante

ferramenta

para

o

desenvolvimento da pesquisa aplicada em sistemas e equipamento elétricos,
visando à concepção e ao fornecimento de soluções tecnológicas voltadas à
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica no
brasil.
Nos dias atuais, o Cepel presta apoio técnico a diversas iniciativas de
Governo, como as voltadas à universalização do acesso à energia elétrica, à
eficiência energética e ao desenvolvimento sustentável do país, além de
participar de fóruns internacionais, como a Plataforma Internacional de
Tecnologias de Baixo Carbono e o Mapa de Rotas Tecnológicas em
Hidroeletricidade, implementados pela Agência Internacional de Energia (AIE).
Integra,

inclusive,

a

Iniciativa

de

Desenvolvimento

Sustentável

de

Hidroeletricidade, liderada pelo Brasil no Fórum Ministerial de Energia Limpa, e
a Iniciativa das Nações Unidas em Energia Sustentável para Todos.
Nesse sentido, a presente emenda propõe preservar o pleno
funcionamento da Cepel, transferindo seu controle administrativo para o
Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, assegurando a
preservação de todo seu patrimônio e sua estrutura de recursos humanos..

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas parlamentares para
aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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MPV 814
00116

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta

de

energia

elétrica

emergencial,

recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa

de

Incentivo

às

Fontes

Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. Na hipótese de transferência de controle acionário da COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO S. FRANCISCO – CHESF para a iniciativa privada,
precederá a qualquer estudo de modelagem da privatização a definição pelo
Governo Federal do modelo de gestão do projeto de integração da Bacias do
São Francisco , dos gestores do projeto e dos custos pelo uso das águas.
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JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem como objetivo assegurar que, no caso da
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO S. FRANCISCO - CHESF, antes do
estudo de modelagem da privatização deverá ser definido pelo Governo
Federal o modelo de gestão do projeto de integração das Bacias do São
Francisco, dos gestores do projeto e dos custos pelo uso das águas.
Deve-se ressaltar que a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO S.
FRANCISCO – CHESF atua fortemente na integração do rio São Francisco
com outras bacias. Recentemente, foram implantadas obras de integração da
bacia do rio S. Francisco, com bacias hidrográficas nos estados de
Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, com capacidade para
transportar até 130 m3/seg.
A transferência da CHESF para o controle de agentes privados não
pode ser realizada sem que estes projetos tenham sua continuidade
assegurada.

Por todas essas, contamos com o apoio dos colegas parlamentares para
aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

DANILO CABRAL
Deputado
PSB/PE
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00117

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador AIRTON SANDOVAL

EMENDA SUPRESSIVA
(à MPV 814, de 2017)

Suprima-se o artigo 2º da Medida Provisória nº 814, de 28 de
dezembro de 2017.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda objetiva a supressão da alteração proposta ao
artigo 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

O pagamento a que se refere o proposto §1º-B institui custos
injustificados sob os pontos de vista técnico e financeiro, já anteriormente
apreciados pela ANNEL, com o propósito de reembolsos das despesas com
aquisição de combustíveis incorridas pelas concessionárias dos Sistemas
Isolados.

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

Senador AIRTON SANDOVAL
PMDB-SP
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MPV 814
00118

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador AIRTON SANDOVAL

EMENDA SUPRESSIVA
(à MPV 814, de 2017)

Suprimam-se do artigo 1º da Medida Provisória nº 814, de 28 de
dezembro de 2017, as alterações ao artigo 2º e parágrafos; e ao artigo 3º, § 7º,
da Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda suprime as alterações realizadas nos artigos 2º e 3º da Lei
nº 12.111/2009. Tal supressão deve-se à matéria ser de competência da ANEEL
– Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável pela regulação do setor,
que por meio da Resolução Normativa nº 783/2017, originada de ampla
discussão em audiência pública, estabelecer os critérios e procedimentos para
controle dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica, dentre eles, os
de Suprimento aos Sistemas Isolados. Ainda nesse sentido a ANEEL editou, em
2011, a Resolução nº 427 (e suas atualizações), que ao regulamentar a Lei nº
12.111/2009 e o Decreto nº 7.246/2010 consolidou os procedimentos para
planejamento, formação, processamento e gerenciamento da Conta de
Consumo de Combustíveis – CCC.

Assim, diante a existência de regulamentação pela Agência
competente, não se demonstram necessárias as alterações legislativas
propostas pela Medida Provisória.

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

Senador AIRTON SANDOVAL
PMDB-SP
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MPV 814
00119

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador AIRTON SANDOVAL

EMENDA SUPRESSIVA
(à MPV 814, de 2017)

Suprima-se do artigo 1º da Medida Provisória nº 814, de 28 de
dezembro de 2017, a redação dada ao artigo 3º-A da Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009.

JUSTIFICAÇÃO
A supressão dos parágrafos 1º a 7º, do artigo 3º-A da Lei nº
12.111/2009 é de suma importância, pois tem impactos diretos para a
modicidade tarifária, ao transferir para consumidores de todo o país custos
relacionados à operação da UTE Mauá 3.
Segundo a Exposição de Motivos nº 00084/2017, apensada à Medida
Provisória 814/2017: “Enfatiza-se que, nesse arranjo: (i) o consumidor pagará
entre 2020 ou 2024 à 2030 pela energia elétrica que pagaria entre 2030 e 2042;
(ii) a concessionária do Estado do Amazonas teria que contratar energia elétrica
entre 2020 ou 2024 à 2030; (iii) se não for possível acomodar entre 2020 ou 2024
à 2030 toda a energia elétrica que seria entregue entre 2030 à 2042, o ônus será
da UTE Mauá 3; e (iv) são utilizados os parâmetros de preço de um CCEAR
definido em leilão.”
Ressalta-se ainda que em diversos momentos da Exposição de
Motivos destaca-se a necessidade dos dispositivos da Medida Provisória a fim
de corrigir “falhas de planejamento e de contratação do gasoduto Urucu-CoariManaus”. Ou seja, a fim de corrigir falhas no planejamento e na contratação,
repassa-se para os consumidores de todo o país elevado montante que vem
onerar ainda mais as contas de luz.
Além disso, há em andamento fiscalização da ANEEL a respeito do
tema, apontando que os consumidores deveriam ser ressarcidos em virtude de
pagamentos direcionados à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC),
responsável por parte dos custos de operação da UTE Mauá 3. Assim, o
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dispositivo legal além de gerar uma conta futura para o consumidor ainda tenta
corrigir o passado, retirando do consumidor seu direito a ser ressarcido por
montantes pagos a mais como encargo nas contas.
Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

Senador AIRTON SANDOVAL
PMDB-SP
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MPV 814
00120

MEDIDA PROVISÓRIA 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre os serviços
de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, que dispõe sobre a
expansão da oferta de energia elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica

EMENDA
Inclua-se onde couber:

Art.
- Os negócios jurídicos que impliquem obtenção de posse,
propriedade, domínio ou qualquer outro direito real sobre imóveis rurais
destinados às atividades de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, por meio de concessão, autorização ou permissão
emanadas do Poder Público, ainda que desenvolvidas por pessoas
jurídicas brasileiras controladas, direta ou indiretamente, por pessoas
físicas ou jurídicas estrangeiras, não estão sujeitos ao regime e às
restrições estabelecidas nas Leis n.º 5.709/71, 6.634/79 e 8.629/93.
Parágrafo Único: Ficam convalidados os negócios jurídicos enquadrados
no caput deste artigo praticados até a data de publicação desta Lei.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

936

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

JUSTIFICAÇÃO
Atualmente, grande parte dos empreendimentos de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica estão sob a titularidade de empresas brasileiras,
organizadas e constituídas sob a égide da legislação brasileira e com sede e
administração no País, conforme preceitua o artigo 1.126 do Código Civil, mas
com controle acionário detido, direta ou indiretamente, por acionista
estrangeiro, ainda que este acionista não seja majoritário no capital social
(“Sociedades Brasileiras Equiparadas”). Referidas Sociedades Brasileiras
Equiparadas têm enfrentado obstáculos na aquisição e no arrendamento de
imóveis rurais, em razão da interpretação dada pelo Parecer da Advocacia
Geral da União (Parecer CGU/AGU nº 01/2008-RVJ), datado de 03 de
setembro de 2008 e aprovado em agosto de 2010.
Dito Parecer estende as limitações e restrições contidas na legislação fundiária
– especialmente nas Leis nºs 5.709/71, 8.629/93 e 6.634/79 – relacionadas à
aquisição e ao arrendamento de imóveis rurais por pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras, às áreas rurais adquiridas ou arrendadas por Sociedades
Brasileiras Equiparadas, o que vem culminando na inviabilidade de negócios
jurídicos essenciais para as atividades de geração, distribuição e transmissão
de energia elétrica.
Isso porque (i) a maioria dos empreendimentos de geração e de transmissão e,
ainda, alguns de distribuição estão situados em áreas rurais e (ii) os titulares de
tais empreendimentos devem, necessariamente, deter a posse ou propriedade
desses imóveis, pelo menos, durante o prazo da concessão, autorização ou
permissão outorgada pelo Poder Público.
Nesses sentido deve-se destacar que os titulares de empreendimentos eólicos,
solares e térmicos devem comprovar a regularidade da posse (arrendamento,
cessão de uso, propriedade, dentre outros) dos terrenos como condição para
participação nos leilões de venda de energia, devendo tal condição persistir,
pelo menos, até o fim do prazo de sua autorização ou permissão.
Já os titulares dos empreendimentos hidrelétricos detêm a propriedade do
imóvel rural, a qual, por expressa previsão legal, deve ser revertida à União ao
término da sua concessão ou autorização.
Portanto, o referido exercício da posse e/ou da propriedade pelos titulares dos
empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica é
realizado para uso determinado e específico, consistente em atividade de
serviço público ou de interesse público, amplamente regulada em lei e nos
respectivos atos de concessão, autorização ou permissão concedidos pelo
Poder Público com base nas premissas regulatórias.
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Dessa forma, o setor elétrico não apresenta qualquer risco à soberania
nacional, já que tais terras serão detidas temporariamente e para o fim
específico de consecução de todas as fases de desenvolvimento e operação
dos empreendimentos do Setor Elétrico, em estrita conformidade com a
regulação setorial, as normas ambientais e as demais leis aplicáveis.
A fim de demonstrar a urgência e relevância do tema, vale destacar o sucesso
do leilão das concessões de quatro usinas hidrelétricas que eram operadas
pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), o qual ocorreu no dia
27 de setembro de 2017, bem como o sucesso do leilão das concessões de
duas usinas hidrelétricas que eram operadas pela Companhia Energética de
São Paulo – CESP, ocorrido em 25 de novembro de 2015. Por meio destes
certames, o Governo Federal conseguiu arrecadar aproximadamente R$ 25
bilhões, valor este considerado como uma receita extraordinária para o
Governo, pois todas as usinas foram licitadas por um valor acima do esperado.
Tal êxito na arrecadação, por sua vez, só foi possível porque as empresas
estrangeiras arrematantes, de capital chinês, francês e italiano, ofertaram um
valor condizente com aquele exigido no Edital, na expectativa de que o risco
causado pela incerteza proveniente da legislação atual referente à aquisição
das terras necessárias para a geração de energia elétrica seria eliminado na
vigência das concessões.
Não obstante, a insegurança jurídica que atualmente recai sobre o tema
impede que outros grupos com controle estrangeiro desenvolvam novos
empreendimentos no setor elétrico brasileiro, prejudicando a recepção de
investimentos estrangeiros pelo País, a geração de empregos, a arrecadação
de impostos e, principalmente, a redução do custo da energia aos
consumidores finais uma vez que há diminuição da concorrência entre os
agentes do setor.
Esta proposta de emenda visa, portanto, acabar com a insegurança jurídica
que atualmente paira injusta e indevidamente sobre o setor elétrico, que tem
afastado os investidores estrangeiros de um setor fundamental para o
desenvolvimento econômico e social do país, e que vem impedindo que novos
investimentos sejam realizados em função dessa restrição.

Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2018

Deputado FABIO GARCIA
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MPV 814
00121
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
Autor

Partido

Deputada ERIKA KOKAY
1.

Supressiva

PT/DF

2.____ Substitutiva

3. ____Modificativa

4. ___X_Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Eletrobras, suas subsidiárias e controladas. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essa empresa seja privatizada,
incluindo-a na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização da Eletrobras,
suas subsidiárias e controladas, que causaria significativos danos à população e à economia do
País, bem como aos trabalhadores dessa estatal, contamos com o apoio dos parlamentares para
a aprovação dessa emenda.

PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MPV 814
00122
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017
Autor

Partido

Deputada ERIKA KOKAY
1.

Supressiva

PT/DF

2.____ Substitutiva

3. ____
Modificativa

4. ___X_Aditiva

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essa empresa seja privatizada,
incluindo-a na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, que causaria significativos danos à população e à
economia dos estados afetados, bem como aos trabalhadores dessa estatal, contamos com o
apoio dos parlamentares para a aprovação dessa emenda.

PARLAMENTAR

ERIKA KOKAY-PT/DF
Deputada
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Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Furnas - Centrais Elétricas S.A. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essa empresa seja privatizada,
incluindo-a na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização de Furnas Centrais Elétricas S.A, que causaria significativos danos à população e à economia dos
estados afetados, bem como aos trabalhadores dessa estatal, contamos com o apoio dos
parlamentares para a aprovação dessa emenda.

PARLAMENTAR

Deputada
ERIKA KOKAY-PT/DF
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Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Eletrobras CGTEE - Companhia de Geração Térmica de Energia. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essa empresa seja privatizada,
incluindo-a na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização da Eletrobras
CGTEE - Companhia de Geração Térmica de Energia, que causaria significativos danos à
população e à economia dos estados afetados, bem como aos trabalhadores dessa estatal,
contamos com o apoio dos parlamentares para a aprovação dessa emenda.

PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Eletrosul - Centrais Elétricas S.A. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essa empresa seja privatizada,
incluindo-a na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização da Eletrosul Centrais Elétricas S.A, que causaria significativos danos à população e à economia dos
estados afetados, bem como aos trabalhadores dessa estatal, contamos com o apoio dos
parlamentares para a aprovação dessa emenda.

PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY-PT/DF
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. (NR) ”

JUSTIFICAÇÃO
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essa empresa seja privatizada,
incluindo-a na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização da Eletronorte Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, que causaria significativos danos à população e à
economia dos estados afetados, bem como aos trabalhadores dessa estatal, contamos com o
apoio dos parlamentares para a aprovação dessa emenda.

PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

E

Acrescente-se, onde couber, os artigos com as seguintes redações:
Art. Os atos legislativos relacionados a eventuais processos de desestatização das
Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS – e suas subsidiárias, da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF –, das Centrais Elétricas do Norte do Brasil –
ELETRONORTE e de FURNAS Centrais Elétricas serão obrigatoriamente submetidos a
referendo, para ratificação ou rejeição, pela população dos Estados atendidos pelas
atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica exercidas pelas
referidas empresas.
Art. O referendo previsto no art. 1º se fundamenta no art. 49, XV, da Constituição
Federal, e observará a regulamentação específica constante da Lei nº 9.709, de 18 de
novembro de 1998.
§ 1º Somente poderão participar do referendo os eleitores alistados ou transferidos
para os Estados abrangidos pela consulta popular até cem dias antes do pleito.
§ 2º A convocação do referendo não interfere na emissão de títulos eleitorais, por
alistamento ou por transferência, nas regiões abrangidas.
Art.
Considera-se desestatização, para fins deste Decreto Legislativo, as
modalidades de outorga à iniciativa privada de atividade econômica explorada pelo Estado
previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997.
Art. O Presidente do Congresso Nacional dará ciência da aprovação deste ato
convocatório ao Tribunal Superior Eleitoral, para que sejam adotadas, em cada caso, as
providências a que alude o art. 8º da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998.
Art. Até que o resultado do referendo seja homologado e proclamado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, não entrará em vigor nenhuma medida administrativa ou legislativa que
tenha por objetivo a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS
e suas subsidiárias, da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, das Centrais
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Elétricas do Norte do Brasil – ELETRONORTE – e de FURNAS Centrais Elétricas.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir a participação popular no processo de
desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS e suas subsidiárias,
da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, das Centrais Elétricas do Norte do
Brasil – ELETRONORTE – e de FURNAS Centrais Elétricas, em razão da intenção revelada
e adotada pelo governo de reduzir o patrimônio nacional, beneficiar o capital privado e sem
preocupação com os aspectos sociais.
A consulta popular releva-se de extrema importância diante dos reflexos da
privatização das empresas hidroelétricas sobre a própria soberania nacional, matéria esta que
merece ser decidida com a participação do cidadão.
O setor elétrico possui importância estratégica para a economia e desenvolvimento
nacional, além de exercer a função de suprir um bem público essencial para a produção de
bens e serviços e de garantir o bem-estar e qualidade de vida da população. A importância da
discussão está também vinculada à posição de vanguarda no combate às causas do
aquecimento global que podem ser assumidas pelo país, colocando o Brasil num cenário de
competitividade e de enfrentamento da crise econômica.

PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. Em caso de transferência de controle acionário de pessoa jurídica originariamente
sob controle direto ou indireto da União, deverá a União alocar os empregados em outras empresas
públicas ou sociedades de economia mista de seu respectivo controle, nos casos em que não houver
a opção do empregado em permanecer nos quadros da empresa adquirente.
Parágrafo único – Os contratos firmados pela União e empresas adquirentes de que trata o
caput deverão dispor de cláusulas específicas referentes à manutenção de postos de trabalho, com o
direito de opção dos empregados em permanecerem nos quadros da empresa, com garantia de
prazos mínimos, a preservação de direitos e condições de trabalho asseguradas aos trabalhadores
no momento do negócio, inclusive aquelas de natureza econômica, e sobre o respeito aos padrões e
condições de saúde e segurança do trabalho.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir posições de trabalho caso venha ocorrer a
privatização de estatais.
Essa medida impedirá que um número significativo de trabalhadores seja desempregado
em razão de uma opção adotada pelo governo que tem intenção de reduzir o patrimônio nacional,
beneficiar o capital privado e sem preocupação com os aspectos sociais. A manutenção desses
postos de trabalho também terá alto impacto na realidade econômica das regiões afetadas, em razão
da localização das empresas que deixarão de ter o controle acionário da União, bem como para a
redução da taxa de rotatividade por empresas.

PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, os seguintes artigos com a seguinte redação:
Art. O serviço público de distribuição de energia elétrica será prestado diretamente pela
União, ou mediante autorização, concessão ou permissão.
Parágrafo único. A União será responsável por prestar diretamente o serviço
público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que, no ano de 2017,
desenvolvia essa atividade por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, por meio de qualquer regime, incluído o previsto no caput do
art. 9º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Amazonas Distribuidora de Energia S.A., à Boa Vista Energia S.A., à Companhia
Energética de Alagoas, à Companhia Energética do Piauí, à Centrais Elétricas de
Rondônia e à Companhia de Eletricidade do Acre. (NR) ”
JUSTIFICAÇÃO
As empresas Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (Amazonas D), Boa Vista
Energia S.A. (Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética
do Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de Eletricidade do
Acre (Eletroacre) são as responsáveis pela distribuição de energia elétrica em suas respectivas
Unidades da Federação. Todas elas são controladas pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás), que, por seu turno, é uma sociedade de economia mista, sob controle da União.
Mesmo sendo controlada pela União, a Eletrobrás decidiu, por meio de assembleia
de acionistas realizada em 22 de julho de 2016, não aprovar que as distribuidoras sob seu
controle solicitassem ao Poder Concedente a prorrogação de suas próprias concessões, cuja
exploração é a razão de existirem. Essa mesma assembleia decidiu pela transferência do
controle acionário dessas distribuidoras a terceiros, até 31 de dezembro de 2017, ou pela
liquidação das empresas, caso não ocorra a transferência no prazo estipulado.
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Assim, como não houve o interesse das distribuidoras federais na renovação de
suas concessões, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº 12.783/2013, em 3 de
agosto de 2016, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou as Portarias de números
420, 421, 422, 423, 424 e 425, designando essas empresas responsáveis pela prestação do
serviço público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que já atuavam, com vistas a
garantir a continuidade do serviço, até que novo concessionário assuma a prestação dos
serviços, ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro.
Portanto, essas concessões não prorrogadas deverão ser licitadas, conforme
disposto no artigo 8º da Lei nº 12.783/2013. Por sua vez, a Lei nº 13.360, de 17 de novembro
de 2016, acrescentou a esse artigo 8º o § 1º-A, facultando à União licitar as concessões não
prorrogadas das distribuidoras federais simultaneamente à transferência do controle dessas
empresas, outorgando os contratos de concessão aos novos controladores.
Dessa forma, criou-se uma situação em que apenas dois desfechos são possíveis: as
distribuidoras federais são privatizadas ou tornam-se empresas sem objeto e são liquidadas.
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essas empresas sejam privatizadas,
incluindo-as na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização. Além disso, a proposta prevê
que a União passe a prestar diretamente, por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, os serviços de distribuição de energia elétrica nas áreas em que as
distribuidoras federais já atuem, dispensando, assim, a realização de uma licitação para
contratação de novos concessionários.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização das
distribuidoras federais de energia elétrica, que deverá causar significativos danos à população
e à economia dos estados afetados, bem como aos trabalhadores dessas estatais, contamos
com o apoio dos dos parlamentares para a aprovação dessa emenda.

PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a finalidade de incluir artigo na Lei 13.334, de 2016,
nos seguintes termos:

Art. ...............................................................
Art. 13-A. As concessões de distribuição de energia elétrica que tenham como
prestador do serviço pessoa jurídica sob controle direto ou indireto da União, que
não foram prorrogadas nos prazos estabelecidos na Lei 12.783, de 2013,
obedecerão ao seguinte:
I – A União deverá outorgar contrato de concessão pelo prazo de 30 (trinta) anos
àcaput
pessoa jurídica de que trata o
que tenha sido designado a permanecer
responsável pela prestação do serviço;
II – O contrato de concessão de que trata o Inciso I deverá seguir os parâmetros
técnicos e econômicos definidos pelo Ministério de Minas e Energia.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende regularizar a situação jurídica dos serviços de
distribuição prestados por empresas estatais do grupo Eletrobras que não tiveram os contratos
de concessão prorrogados, garantindo que sejam firmados novos contratos de concessão com
as mesmas empresas estatais atualmente designadas para prestação desses serviços.
As distribuidoras, sob controle da Eletrobras, são: Amazonas Distribuidora de
Energia S.A (Amazonas D), Boa Vista Energia S.A (Boa Vista), Companhia Energética de
Alagoas (Ceal), Companhia Energética de Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia
(Ceron) e Companhia de Eletricidade de Acre (Eletroacre). Todas essas seis distribuidoras
tinham prazos de vigência das respectivas concessões com vencimento em julho de 2015.
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Contudo, a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, de acordo com seu artigo 7º, permitiu a
prorrogação dessas concessões de distribuição pelo prazo de até trinta anos. Porém, na 165ª
Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Eletrobrás, realizada em 22 de julho de
2016, a companhia decidiu reprovar a prorrogação destas concessões. A mesma assembleia
aprovou que as concessões dessas distribuidoras sejam devolvidas e que sejam adotadas as
providências para liquidação dessas empresas, caso não ocorra a transferência de controle
acionário dessas empresas até 31 de dezembro de 2017 ou caso não recebam da União ou via
tarifa os recursos e remunerações necessários para operar, manter e fazer investimentos que
forem relacionados aos serviços públicos prestados, mantendo seu equilíbrio econômico e
financeiro, sem qualquer aporte de recursos, a qualquer título, pela Eletrobras. Como não
houve a renovação das concessões, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº
12.783/2013, o Ministério de Minas e Energia publicou as Portarias de números 420, 421,
422, 423, 424 e 425, designando as distribuidoras da Eletrobras como responsáveis pela
prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que já atuavam
até a assunção de novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer
primeiro.
As distribuidoras da Eletrobras na Amazônia e no Nordeste têm importância
estratégica, pois estas regiões demandam um conjunto de políticas públicas adequadas às
peculiaridades das regiões, considerando o nível de desenvolvimento, as carências de suas
populações e suas biodiversidades. Assim, o modelo do setor elétrico para essas regiões deve
ter como objetivo central a promoção do desenvolvimento regional, inclusive para tornar
possível a universalização de serviços básicos (saúde e educação) para as comunidades locais
mais carentes. A manutenção dessas empresas sob controle estatal é de vital importância para
consecução desses objetivos.
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:

Art. A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
......................................................................................
......................................................................................
“Art. 193 ...............................................................................
................
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao
empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário que
perceber.
.......................”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende regularizar a situação jurídica dos trabalhadores
que fazem jus a percepção do adicional de insalubridade devido a risco acentuado em
energia
virtude de
elétrica
exposição a atividades como, por exemplo, com
.
De acordo com o princípio da proteção ao trabalhador e vedação ao retrocesso, o
§1º do art. 193 da CLT deve ser modificado para que a base de cálculo do adicional de
insalubridade passe a ser calculada com base no salário que o trabalhador perceber.
Com a leitura da CLT em vigor, temos que a percepção do adicional de
insalubridade é calculado sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações,
prêmios ou participações nos lucros da empresa.
Ocorre que essa foi uma modificação implementada pela Lei 12.740/2012, que
restringiu o direito dos trabalhadores a percepção do adicional com base no salário integral,
ao revogar a lei nº 7.369/1985. Tal dispositivo, hoje em vigor, representou retrocesso no que
diz respeito aos avanços sociais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
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Ademais, as atividades elencadas nos incisos do dispositivo são inerentemente
de risco, representando o adicional uma compensação a exposição do trabalhador, que
deve estar de acordo com o seu salário integral.
Os serviços prestados às empresas de energia elétrica são de altíssimo risco, e
os resultados dos acidentes de trabalho são muito graves, levando na maioria das vezes a
lesões graves, de amputação ou morte.
O mesmo se observa com relação ao trabalho com explosivos e inflamáveis.
Com relação a segurança pessoal ou patrimonial, o risco também é latente, se
justificando a medida.
Desta maneira, a legislação deverá garantir o cálculo do adicional de
periculosidade para trabalhadores com base no salário integral.
PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art. A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de1995, passa a vigorara com as
seguintes alterações:.
“Art. 25 ...............
§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a
concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias
ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
......”
JUSTIFICAÇÃO
A terceirização é o processo pelo qual uma empresa delega, parcial ou
totalmente, a execução de uma ou mais atividades que compõem o seu processo produtivo.
Lastreado no ideário neoliberal, a prática está relacionada com a chamada “focalização” das
atividades da empresa, em que ela contrata outra empresa para realização de parte do
processo de produção e/ou aquisição de insumos de terceiros para a produção de um bem
final, o que antes era interno a sua própria estrutura produtiva. Além disso, ela pode
terceirizar atividades não relacionadas a sua atividade fim, como limpeza e conservação.
No Brasil, teve início com a crise dos anos 1970 e 1980, e se acentuou ao longo
da década de 1990 num contexto neoliberal de reestruturação produtiva e abertura do
mercado brasileiro ao comércio internacional; da recessão que levou às empresas pensarem
em alternativas de redução de custos; e das privatizações, que afetaram diferentes setores
da economia e representaram uma quebra nas estruturas organizacionais, com fortes
impactos sobre o nível de emprego e salários.
Para os trabalhadores brasileiros, a terceirização tem significado, comumente, a
precarização do trabalho. Estudos realizados apontam, além da piora dos serviços
prestados, consequências danosas para os que trabalham nessas condições, tais como: a
diminuição de salários; redução de benefícios sociais; aumento da rotatividade; diminuição
da qualificação da força de trabalho; jornadas de trabalho mais extensas; piora das
condições de saúde e de segurança no ambiente laboral; e ainda, desorganização da
representação sindical.
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A respeito da terceirização em atividades fim no setor elétrico brasileiro, a partir
de estudos da Fundação COGE do DIEESE, pelo menos três pontos merecem destaque:
(a) Ao longo dos últimos anos, o número de trabalhadores terceirizados superou
o número de trabalhadores do quadro próprio – a participação dos terceirizados passou de
44% em 2004 para 55% em 2010 do total da força de trabalho. Ou seja, mais da metade dos
trabalhadores em atividades fim não são do quadro próprio das empresas.
(b) Apesar de os trabalhadores terceirizados representarem cerca de metade da
força de trabalho no setor, a participação desses nos acidentes fatais nos últimos anos é
muito superior aos do quadro próprio: 75 terceirizados morreram em 2010 (uma média de 4
mortes por mês), o que representou 91% do total de acidentes fatais daquele ano.
(c) A taxa de mortalidade do grupo de terceirizados tem sido muito maior que a
do quadro próprio. Em 2010, a taxa de mortalidade dos terceirizados foi quase 9 vezes
maior que o quadro próprio: 59 mortes contra 7 mortes, a cada 100.000 trabalhadores.
Pelo exposto, somos favoráveis a restringir a terceirização aos serviços
acessórios.

PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. Em caso de transferência de controle acionário da Eletrobras, ou de suas
subsidiárias e controladas, deverá a União alocar os empregados em outras empresas
públicas ou sociedades de economia mista de seu respectivo controle, nos casos em que
não houver a opção do empregado em permanecer nos quadros da empresa adquirente.
Parágrafo único – Os contratos firmados pela União e empresas adquirentes de
que
caput
trata o
deverão dispor de cláusulas específicas referentes à manutenção
de postos de trabalho, com o direito de opção dos empregados em permanecerem
nos quadros da empresa, com garantia de prazos mínimos, a preservação de
direitos e condições de trabalho asseguradas aos trabalhadores no momento do
negócio, inclusive aquelas de natureza econômica, e sobre o respeito aos padrões
e condições de saúde e segurança do trabalho.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir posições de trabalho caso venha ocorrer a
privatização do sistema Eletrobras.
Essa medida impedirá que um número significativo de trabalhadores seja
desempregado em razão de uma opção adotada pelo governo que tem intenção de reduzir o
patrimônio nacional, beneficiar o capital privado e sem preocupação com os aspectos sociais.
A manutenção desses postos de trabalho também terá alto impacto na realidade econômica
das regiões afetadas, em razão da localização das empresas que deixarão de ter o controle
acionário da União, bem como para a redução da taxa de rotatividade por empresas.

PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY
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MPV 814
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE /2017
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA N.º
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – PV/SP)

Acrescente-se o artigo 3º à Medida Provisória n.º 814, de 28 de dezembro de 2017,
renumerando os seguintes, com esta redação:
Art. 3º A Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º ....................................................................................
..................................................................................................
§ 13. É vedada a repactuação do risco hidrológico de que trata este artigo a partir de
1º de janeiro de 2019.” (NR)
“Art. 2º-A. Serão compensados aos titulares das usinas hidrelétricas participantes do
MRE os efeitos causados pelos empreendimentos hidrelétricos com prioridade de
licitação e implantação indicados pelo Conselho Nacional de Política Energética CNPE, nos termos do inciso VI do art. 2º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
decorrentes:
I - de restrições ao escoamento da energia em função de atraso na entrada em
operação ou de entrada em operação em condição técnica insatisfatória das
instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a este escoamento; e
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II - da diferença entre a garantia física outorgada na fase de motorização e os valores
da agregação efetiva de cada unidade geradora motorizada ao Sistema Interligado
Nacional - SIN, conforme critérios técnicos aplicados pelo Poder Concedente às
demais usinas hidrelétricas.
§ 1º Os efeitos de que trata o inciso I serão calculados pela Aneel considerando a
geração potencial de energia elétrica dos empreendimentos estruturantes caso não
houvesse restrição ao escoamento desta energia e o preço da energia no mercado
de curto prazo no momento dessa restrição.
§ 2º O cálculo da geração potencial de que trata o § 1º, a ser feito pela Aneel, deverá
considerar:
I - a disponibilidade das unidades geradoras;
II - a energia natural afluente; e
III - a existência de restrições operativas associadas às características técnicas dos
empreendimentos estruturantes, que impactem a programação de geração.
§caput
3º Os efeitos de que trata o inciso II do

serão calculados pela Aneel

considerando:
I - a diferença entre a garantia física outorgada e a agregação de cada unidade
geradora motorizada ao SIN, a ser informado pela Empresa de Pesquisa Energética
- EPE; e
II - o preço da energia no mercado de curto prazo no período em que persistir essa
diferença.
§caput
4º A compensação de que trata o

se dará mediante extensão do prazo de

outorga dos empreendimentos participantes do MRE, limitada a sete anos, e será
calculada com base nos valores atualizados dos parâmetros definidos pela Aneel
para as extensões decorrentes do inciso II do § 2º do art. 1º, dispondo o gerador
livremente desta energia.
§ 5º A extensão de prazo de que trata o § 4º será efetivada:
I - em até 90 (noventa) dias após edição de ato específico pela Aneel atestando o
esgotamento dos efeitos apurados nos termos deste artigo; ou
II - na data de término originalmente prevista para a outorga, caso essa data seja
anterior ao esgotamento dos efeitos previsto no inciso I.
§ 6º A extensão de prazo de que trata o inciso II do § 5º deverá incorporar estimativas
dos efeitos previstos neste artigo até seus esgotamentos, para as quais não caberá
ajuste ou indenização de eventuais diferenças posteriormente verificadas.
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§ 7º É vedado ao Poder Concedente o estabelecimento de regras para novos
empreendimentos que impliquem na transferência ao MRE dos efeitos de que trata
este artigo.
Art. 2º-B. Os parâmetros de que tratam os arts. 2º e 2º-A serão aplicados
retroativamente sobre a parcela da energia desde que o agente titular da outorga
vigente de geração tenha, cumulativamente:
I - desistido de ação judicial e renunciado a qualquer alegação de direito sobre a qual
se funde a referida ação judicial, cujo objeto seja a isenção ou mitigação de riscos
hidrológicos relacionados ao MRE;
II - não tenha repactuado o risco hidrológico nos termos do art. 1º, para a respectiva
parcela de energia.
§ 1º Na hipótese em que o agente não seja litigante ou que não seja apontado como
beneficiário na inicial de ação ajuizada por associação representativa de classe da
qual
caputo titular faça parte, a aplicação do disposto no

fica condicionada à

assinatura de termo de compromisso elaborado pela Aneel, com declaração de
renúncia a qualquer pretensão judicial de limitação percentual de riscos hidrológicos
relacionados ao MRE ou relacionada aos parâmetros de que tratam os arts. 2º e 2ºA desta Lei.
caput
§ 2º A desistência e a renúncia de que trata o inciso I do

será comprovada por

meio de cópia do protocolo do requerimento de extinção do processo com resolução
caput
do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do

do art. 487 da Lei nº 13.105,

de 2015 - Código de Processo Civil.
§
caput
3º A desistência e a renúncia de que tratam o inciso I do

eximem as partes

da ação do pagamento dos honorários advocatícios.
§ 4º O valor apurado decorrente da aplicação retroativa dos parâmetros de que trata
ocaput

será ressarcido ao agente de geração mediante extensão do prazo das

outorgas vigentes, limitada a sete anos, calculada com base nos valores atualizados
dos parâmetros definidos pela Aneel para as extensões decorrentes do inciso II do
§ 2º do art. 1º, dispondo o gerador livremente desta energia.
§ 5º O termo inicial para cálculo da retroação será:
I - 1º de janeiro de 2013, para o disposto no art. 2º;
II - data em que se iniciaram as restrições de escoamento para cada
empreendimento estruturante, para o disposto no inciso I do art. 2º-A; e

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

959

III - data em que se iniciaram as diferenças de garantia física, para o disposto no
inciso II do art. 2º-A.
§ 6º Os termos iniciais para cálculo retroação serão limitados à data de início da
outorga, caso esta seja posterior às datas apuradas conforme § 3º.
§ 7º O cálculo da retroação terá como termo final a data de eficácia das regras
aprovadas pela Aneel.
§ 8º A aplicação do disposto neste artigo fica condicionada a pedido do interessado,
em até 60 (sessenta) dias contados da publicação do ato de que trata o art. 2º-D,
que será instruído com a comprovação do cumprimento das condições de que tratam
os incisos I, II e III, do
caput

.

Art. 2º-C. Aneel deverá regular o dispostos nos arts. 2º-A e 2º-B desta Lei em até 90
(noventa) dias contados da entrada em vigor destes dispositivos.
Art. 2º-D. Deverão ser fixados, por ato do Poder Executivo, limites para as
compensações e ressarcimentos de que tratam o § 4º do art. 2º-A e o § 4º do art. 2ºB, observado o limite de sete anos.
Parágrafo
caput
único. A fixação de que trata o

ocorrerá após os cálculos de que

tratam os arts. 2º-A e 2º-B, a serem realizados pela Aneel."

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 814/2017 altera regras de Leis que dispõe sobre questões
relativas à energia elétrica. Um dos mais graves problemas enfrentados nessa área diz
respeito à inadimplência no Mercado de Curto Prazo – MCP, envolvendo disputas judiciais
relativas ao Mecanismo de Realocação de Energia – MRE e o risco hidrológico (medido
pelo fator GSF, na sigla em inglês), e, por decorrência disso, milhares de agentes elétricos
credores no MCP (mais de 5.700 credores ou 98% do mercado) deixam de receber seus
créditos e há desestímulo a novos investimentos na área.
No Mercado de Curto Prazo (MCP) de energia basicamente aquele gerador que
produz mais energia do que o volume a que está compromissado tem direito de receber o
valor equivalente. Já quem gera menos que suas obrigações, paga a respectiva diferença.
Os valores se compensam e quem administra essa movimentação é a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), cuja liquidação ocorre mensalmente.
Todavia, há três anos os agentes do setor elétrico que têm créditos no MCP estão
enfrentando graves problemas para receberem suas receitas. O problema surgiu com o
inconformismo dos geradores hídricos, participantes do chamado Mecanismo de
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Realocação de Energia (MRE), que ficaram na posição de devedores (geraram menos
energia do que o previsto). A falta de solução administrativa adequada e no momento
correto levou tais geradores hídricos a procurarem proteção judicial, obtendo mais de uma
centena de liminares que os desoneraram do pagamento de seus débitos no MCP.
Como consequência dessa situação, os geradores de energia, que estavam
credores no MCP, começaram a ver suas receitas diminuírem, sendo afetados por
decisões judiciais em processos dos quais eles nem sequer eram parte. Por isso, também
os credores começaram a ingressar com ações no Judiciário, requerendo que os
processos dos quais eles não participassem não afetassem o recebimento de seus
créditos, em ondas de judicialização no MCP que resultam em graves prejuízos para
aqueles que não têm liminares judiciais que os protejam nas liquidações financeiras que
ocorrem mensalmente no MCP, com a coordenação da CCEE.
A título de exemplo, na liquidação financeira que ocorreu em fev./2018, do valor não
pago, R$ 6,04 bilhões (64%) estão relacionados com liminares de risco hidrológico (GSF)
no mercado livre e R$ 1,48 bilhão representa outros valores em aberto na liquidação.
Naquela liquidação, os agentes credores sem proteções judiciais receberam uma
adimplência próxima de apenas 10%!

Os gráficos abaixo mostram a relevância de

resolver o imbróglio das liminares no MCP.
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Fonte: CCEE (2018).
Segundo avaliações de especialistas, somente em termos de bioeletricidade, se não
houvesse esse grave problema poderia ter ocorrido um aumento de geração suficiente
para abastecer quase 6 milhões de pessoas no ano de 2017. Seria uma energia mais
limpa, barata e produzida predominantemente no período seco e crítico do setor elétrico.
Inversamente, o Brasil gera eletricidade a partir de caras e poluentes térmicas
convencionais e importa energia de países vizinhos. É evidente que a sociedade está
sendo penalizada pela falta de solução a esse problema, ou seja, há pertinência em propor
a solução ao problema da inadimplência no MCP por meio de emenda à MP 814/2017.
Assim, propõe-se alteração da Lei nº 13.203, de 08.12.2015, que dispõe sobre a
repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, que foi a primeira
tentativa de solucionar o problema em foco.
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Propomos alteração na Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, com vistas a
afastar de forma prospectiva e retroativa do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE
três elementos:
i)

geração fora da ordem de mérito;

ii)

antecipação de garantia física outorgada a projetos estruturantes, quais sejam,
as Usinas Hidrelétricas - UHE de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio; e

iii)

restrição de escoamento desses empreendimentos estruturantes em função de
atraso na transmissão ou entrada em operação de instalações de transmissão
em condição técnica insatisfatória.

A componente Geração Fora da Ordem de Mérito – GFOM foi reconhecida, através
da publicação da Lei nº 13.203/2015, como uma das causadoras do deslocamento
hidroelétrico passível de ressarcimento às hidrelétricas e foi regulamentada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL na Resolução Normativa nº 764/2017, publicada
no Diário Oficial da União em 27.04.2017, quando o assunto passou a ser válido para
todos os agentes de geração hidrelétricos envolvidos no tema. A retroação a 2013 se
justifica por ser esse o ano em que o expediente da geração fora do mérito passa a ser
largamente utilizado de maneira discricionária e imprevisível, segundo indicada o
Ministério de Minas e Energia (MME).
De acordo com o próprio MME, a proposta de exclusão do MRE dos efeitos da
antecipação de garantia física outorgada aos empreendimentos estruturantes e dos
atrasos nas linhas de transmissão que escoam a energia elétrica gerada por tais
empreendimentos decorre de reconhecimento da necessidade de aprimoramento do
mecanismo de compartilhamento de risco hidrológico para que este deixe de suportar
custos de uma decisão que o Poder Concedente tomou para aumentar a atratividade das
UHE de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. A sugestão é que os efeitos futuros desses
itens sejam tratados mediante extensão de prazo, uma vez que são contidos no tempo.
Os efeitos passados devem fazer parte da proposta de retroação, reforçando o incentivo
à desistência das ações judiciais que hoje paralisam o mercado de energia. Ressalta-se
que, tanto o arranjo prospectivo quanto o retroativo desses itens não causa elevação nas
tarifas e, em conjunto com a retroação do item que trata da geração fora do mérito,
constitui elementos fundamental para o destravamento do mercado (MME, 2018).
É proposto um prazo de adesão à repactuação, após a publicação da Lei, necessário
para a análise por parte dos agentes envolvidos e a adequação da regulação pela ANEEL,
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para cálculos e apurações necessárias à retroatividade para adesão dos geradores
interessados.
A solução originalmente pensada pelo Ministério de Minas e Energia, que vinha
sendo negociada e aceita por relevantes geradores hídricos, envolveria a desistência de
ações judiciais pelas hidrelétricas e o ressarcimento a elas com extensão do prazo de
outorgas, de modo semelhante ao que foi feito pela referida Lei nº 13.203/2015.
É essa ideia que foi resgatada nesta proposta de Emenda à MP 814/2017, a qual,
se acolhida, poderá solucionar o gravíssimo problema atual e beneficiar a sociedade como
um todo.
O objetivo é superar a disputa judicial que, como antes afirmado, já tem três anos,
na qual hidrelétricas e Governo Federal apresentam razões fundamentadas a seu favor.
É certo que o Poder Judiciário em algum momento dará uma solução definitiva a respeito
dessa disputa. Todavia, provavelmente isso ainda demorará anos e o setor de energia e
a sociedade não podem aguardar esse tempo. Com efeito: (a) as hidrelétricas com ações
na Justiça passaram a ter um passivo potencial de enorme valor, que poderá tornar-se
devido a qualquer momento, caso percam as liminares que possuem; (b) os agentes
elétricos credores no MCP sofrem com o não recebimento de seus créditos, após terem
assumido custos para gerar a energia por eles comercializada; (c) frente aos itens
anteriores, o problema da inadimplência no MCP poderá acarretar falhas no fornecimento
de energia elétrica, em prejuízo a toda a sociedade; e (d) sem esse problema, geradores
que hoje não recebem seus créditos poderiam realizar investimentos que gerariam mais
energia, mitigando a dependência de geradoras térmicas convencionais e da importação
de energia de países vizinhos.
Por todos esses motivos, propõe-se a adição de novo artigo, pedindo-se o apoio do
nobre Relator e dos membros da Comissão Mista para a aprovação desta proposta.
Sala das Comissões, em 15 de dezembro de 2018

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PV/SP
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MPV 814
00135

EMENDA
MEDIDA PROVISÓRIA 814/2017
(Deputado Gabriel Guimarães)

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

Texto

Acrescente-se, onde couber, no texto da Medida Provisória nº 814, de 29 de
dezembro de 2017, o seguinte artigo:
Art. (...) Acrescente-se o § 4o no artigo 29 da Lei n. 12.651, de 25 de
maio de 2012:
Art.
29..............................................................................................................
...............
..................................................................................................................
.....................
§ 4o Não será exigido o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de
concessionários, permissionários ou autorizados de empreendimentos
de geração, subestações, linhas de transmissão e distribuição de
energia elétrica.
Justificação

O Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), instituiu o Cadastro
Ambiental Rural (CAR), que é um registro público e eletrônico, obrigatório a
todos os imóveis rurais, e tem por finalidade integrar as informações ambientais
referentes à situação das áreas de preservação permanente, áreas de reserva
legal, florestas e remanescentes de vegetação nativa, áreas de uso restrito e
áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.
O CAR foi regulamentado pelos Decretos nº 7.830/2012 e nº 8.235/2014,
além da Instrução Normativa (IN) MMA nº 02/2014, que instituiu o prazo de 1
(um) ano após sua publicação, ocorrida em 06.05.2014, para que os
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proprietários e possuidores de imóveis rurais efetuassem o cadastro de suas
áreas. O referido prazo foi prorrogado por meio do Decreto nº 8.439/2015 e da
Portaria MMA nº 100/2015, e vencerá em 05.05.2016.
Conforme destacado, o CAR será obrigatório apenas aos imóveis rurais,
razão pela qual interpreta-se que o mesmo não será exigido de
concessionários, permissionários ou autorizados de empreendimentos de
geração, subestações, linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica,
isto porque, tais empreendimentos estão vinculados a atividades industriais e
não rurais; sejam nas áreas compostas pelos reservatórios artificiais e suas
áreas de preservação permanente (APPs) do entorno (para as hidrelétricas), ou
nas áreas destinadas à outros serviços de energia elétrica das demais
tipologias de empreendimentos do Setor Elétrico, o CAR não é obrigação aos
detentores de concessão, permissão ou autorização de empreendimentos
utilizados nos serviços de energia elétrica.
Essa conclusão parte da premissa de que referidos bens de uso especial
vinculados aos serviços de energia elétrica, não se enquadram nos conceitos
de imóvel rural dispostos na legislação pátria (Lei n. 4.504/1964, Lei n.
8.629/1993 e IN no 02/2014); considerando sobretudo, que o critério para a
aferição da natureza do imóvel (se urbano ou rural) leva em conta não apenas
sua localização geográfica, mas também a destinação do bem.
Desse modo, entende-se que somente serão consideradas propriedades
rurais aquelas que apresentarem exploração agrícola, pecuária ou
agroindustrial, possuindo a funcionalidade e a destinação que lhe for atribuída,
e não a mera localização geográfica.
Assim, tem-se como imóvel rural aquele que se destina ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, ou seja, que se destina ao efetivo exercício de atividades
agrárias; o que não é o caso da geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica, que constituem atividades industriais.
Com efeito, os bens vinculados ao serviço público de geração de energia
elétrica são bens públicos de uso especial, e se caracterizam como aqueles
reservados a determinada espécie de serviço público e que, portanto, têm
aplicação especial.
A própria legislação federal reconhece que as áreas alagadas para fins
de constituição de reservatórios de usinas hidrelétricas não são imóveis rurais
(Lei n. 9.393/1996). Foi com base nesse entendimento que o legislador,
quando da elaboração do Novo Código
Florestal, determinou a desnecessidade de averbação da reserva legal
dos imóveis destinados à implantação dos empreendimentos hidrelétricos (art.
12, § 7 da Lei n. 12.651/12).
Portanto, em vista de todo exposto, e considerando que o CAR se aplica
somente aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais, entende-se que os
empreendimentos do Setor Elétrico vinculados a prestação do serviço público
de energia elétrica, não estão sujeitos a essa obrigação.
Tal entendimento, não impede a interpretação de que o CAR é
obrigatório aos proprietários e possuidores de imóveis rurais onde estejam
localizadas partes de empreendimentos do Setor Elétrico - como unidades de
aerogedores, torres e linhas de transmissão e distribuição - nos quais são
preservadas a natureza jurídica agrícola do solo, mas nunca dos
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empreendedores responsáveis pelos empreendimentos ali instalados, os quais
desenvolvem atividades industriais e não rurais.

Sala das sessões, 15 de fevereiro de 2018.

Gabriel Guimarães
Deputado Federal (PT/MG)
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MPV 814
00136

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 09 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de energia
elétrica nos Sistemas Isolados; a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica; bem como altera a Lei nº 10.848, de
15 de março de 2004, além de dar outras
providências.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. XX - O art. 21, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 21 .........................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos relativos
a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que não resultem em
aumento do preço unitário da energia constante no contrato original. (nova
numeração).
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica, celebrados até
15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de bem público, sob regime
de produção independente de energia elétrica, com as concessionárias de
serviço público de distribuição de energia elétrica, deverão ser prorrogados até
o termo final da concessão de uso de bem público, mantidas as quantidades e
preços contratados, desde que sejam atendidas as seguintes condições pelo
vendedor: (nova redação)
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração de
energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com critério do
pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP; (nova redação)
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março de 2004;
(nova redação)
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III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de geração
licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro de
comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; (nova redação)
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei; (nova
redação).

JUSTIFICATIVA
Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro de 2003,
convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas de concessão de
uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de energia elétrica eram
realizadas por meio de licitações públicas com o critério do pagamento de máximo
Uso de Bem Público – UBP à União Federal. Posteriormente, os geradores
negociavam com liberdade na comercialização da energia elétrica a ser produzida
pelo Complexo Hidrelétrico para distribuidoras, comercializadoras e consumidores
livres, em regime de competição, o que pressupõe igualdade de condições entre os
competidores.
O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de geração
estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas da proposta dessas
licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado consumidor com as regras do
Ambiente de Contratação Regulada e (ii) retirou-lhe competitividade na medida em
que os geradores passaram a obter suas outorgas mediante o pagamento de UBP de
referência. Os geradores licitados sob o novo regime jurídico pagam
aproximadamente R$ 2/MWh a título de UBP, enquanto os geradores licitados no
regime de UBP máximo pagam cerca de R$76/MWh.
O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições mínimas de
competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP máximo mediante o
acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados em contratações reguladas.
Contudo, há alguns geradores que não puderam se beneficiar da sistemática do art.
18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele tempo tinham contratos de comercialização
de energia vigentes que mantinham o equilíbrio econômico-financeiro de suas
concessões.
Ocorre que em alguns casos, os contratos de comercialização de energia dos
geradores com UBP máxima se encerrarão antes das concessões. Nestes casos, os
geradores de UBP máximo ficaram desequilibrados e sem condições de competição
em igualde de condições com os demais geradores com UBP de referência, pelo prazo
remanescente da concessão.
Para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro destas concessões de UBP
máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº 10.848/2004, bem como para evitar
revisões contratuais que gerem redução de receita da União Federal, é que se propõe
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a prorrogação dos contratos de comercialização de energia existentes, firmados com
as concessionárias de distribuição de energia elétrica, para que o termo contratual do
fornecimento de energia elétrica seja coincidente com o termo final da concessão de
uso de bem público para geração de energia elétrica.

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

Deputado Reinhold Stephanes (PSD/PR)
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MPV 814
00137

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 09 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de energia
elétrica nos Sistemas Isolados; a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão
da oferta de energia elétrica emergencial,
recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe
sobre a universalização do serviço público de
energia elétrica; bem como altera a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, além de dar outras
providências.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. XX - O art. 21, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
Art. 21 .........................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos
relativos a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que
não resultem em aumento do preço unitário da energia constante no
contrato original. (nova numeração).
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica,
celebrados até 15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de
bem público, sob regime de produção independente de energia elétrica,
com as concessionárias de serviço público de distribuição de energia
elétrica, poderão ser prorrogados até o termo final da concessão de uso
de bem público, mantidas as quantidades e preços contratados, desde
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que sejam atendidas as seguintes condições pelo vendedor: (nova
redação)
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração de
energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com
critério do pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP; (nova
redação)
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março de
2004; (nova redação)
III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de
geração licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro
de comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; (nova
redação)
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei;
(nova redação).

JUSTIFICATIVA
Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro de 2003,
convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas de
concessão de uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de
energia elétrica eram realizadas por meio de licitações públicas com o critério
do pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP - à União Federal.
Posteriormente, os geradores negociavam com liberdade na comercialização
da energia elétrica a ser produzida pelo Complexo Hidrelétrico para
distribuidoras, comercializadoras e consumidores livres, em regime de
competição, o que pressupõe igualdade de condições entre os competidores.

O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de geração
estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas da proposta
dessas licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado consumidor com as
regras do Ambiente de Contratação Regulada; e (ii) retirou-lhe competitividade
na medida em que os geradores passaram a obter suas outorgas mediante o
pagamento de UBP de referência. Os geradores licitados sob o novo regime
jurídico pagam aproximadamente R$ 2/MWh a título de UBP, enquanto os
geradores licitados no regime de UBP máximo pagam cerca de R$76/MWh.
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O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições mínimas de
competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP máximo
mediante o acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados em
contratações reguladas. Contudo, há alguns geradores que não puderam se
beneficiar da sistemática do art. 18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele
tempo, tinham contratos de comercialização de energia vigentes que
mantinham o equilíbrio econômico-financeiro de suas concessões.

Ocorre que em alguns casos, os contratos de comercialização de energia
dos geradores com UBP máxima se encerrarão antes das concessões. Nestes
casos, os geradores de UBP máximo ficaram desequilibrados e sem condições
de competição em igualde de condições com os demais geradores com UBP
de referência, pelo prazo remanescente da concessão.

Para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro destas concessões de
UBP máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº 10.848/2004, bem como
para evitar revisões contratuais que gerem redução de receita da União
Federal, é que se propõe a prorrogação dos contratos de comercialização de
energia existentes, firmados com as concessionárias de distribuição de energia
elétrica, para que o termo contratual do fornecimento de energia elétrica seja
coincidente com o termo final da concessão de uso de bem público para
geração de energia elétrica.

Sala da Comissão, 15 de fevereiro de 2018

Deputada LEANDRE
PV/PR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a finalidade de incluir artigo na Lei 13.334, de 2016,
nos seguintes termos:

Art. ...............................................................
Art. 13-A. As concessões de distribuição de energia elétrica que tenham como
prestador do serviço pessoa jurídica sob controle direto ou indireto da União, que
não foram prorrogadas nos prazos estabelecidos na Lei 12.783, de 2013,
obedecerão ao seguinte:
“Art. 25 ...............
§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a
concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias
ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
......”
JUSTIFICAÇÃO
A terceirização é o processo pelo qual uma empresa delega, parcial ou
totalmente, a execução de uma ou mais atividades que compõem o seu processo produtivo.
Lastreado no ideário neoliberal, a prática está relacionada com a chamada “focalização” das
atividades da empresa, em que ela contrata outra empresa para realização de parte do
processo de produção e/ou aquisição de insumos de terceiros para a produção de um bem
final, o que antes era interno a sua própria estrutura produtiva. Além disso, ela pode
terceirizar atividades não relacionadas a sua atividade fim, como limpeza e conservação.
No Brasil, teve início com a crise dos anos 1970 e 1980, e se acentuou ao longo
da década de 1990 num contexto neoliberal de reestruturação produtiva e abertura do
mercado brasileiro ao comércio internacional; da recessão que levou às empresas pensarem
em alternativas de redução de custos; e das privatizações, que afetaram diferentes setores
da economia e representaram uma quebra nas estruturas organizacionais, com fortes
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impactos sobre o nível de emprego e salários.
Para os trabalhadores brasileiros, a terceirização tem significado, comumente, a
precarização do trabalho. Estudos realizados apontam, além da piora dos serviços
prestados, consequências danosas para os que trabalham nessas condições, tais como: a
diminuição de salários; redução de benefícios sociais; aumento da rotatividade; diminuição
da qualificação da força de trabalho; jornadas de trabalho mais extensas; piora das
condições de saúde e de segurança no ambiente laboral; e ainda, desorganização da
representação sindical.
A respeito da terceirização em atividades fim no setor elétrico brasileiro, a partir
de estudos da Fundação COGE do DIEESE, pelo menos três pontos merecem destaque:
(a) Ao longo dos últimos anos, o número de trabalhadores terceirizados superou
o número de trabalhadores do quadro próprio – a participação dos terceirizados passou de
44% em 2004 para 55% em 2010 do total da força de trabalho. Ou seja, mais da metade dos
trabalhadores em atividades fim não são do quadro próprio das empresas.
(b) Apesar de os trabalhadores terceirizados representarem cerca de metade da
força de trabalho no setor, a participação desses nos acidentes fatais nos últimos anos é
muito superior aos do quadro próprio: 75 terceirizados morreram em 2010 (uma média de 4
mortes por mês), o que representou 91% do total de acidentes fatais daquele ano.
(c) A taxa de mortalidade do grupo de terceirizados tem sido muito maior que a
do quadro próprio. Em 2010, a taxa de mortalidade dos terceirizados foi quase 9 vezes
maior que o quadro próprio: 59 mortes contra 7 mortes, a cada 100.000 trabalhadores.
Pelo exposto, somos favoráveis a restringir a terceirização aos serviços
acessórios.
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art.
A desestatização de empresas públicas, serviços públicos, instituições
financeiras ou sociedades de economia mista sob controle direto ou indireto da União,
prevista no art. 2˚ da Lei n˚ 9.491/1997, deverá ser precedida de negociação coletiva com o
sindicato profissional representativo dos trabalhadores da respectiva entidade a ser
privatizada.

Parágrafo único. A União será responsável por prestar diretamente o serviço
público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que, no ano de 2017,
desenvolvia essa atividade por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, por meio de qualquer regime, incluído o previsto no caput do
art. 9º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Amazonas Distribuidora de Energia S.A., à Boa Vista Energia S.A., à Companhia
Energética de Alagoas, à Companhia Energética do Piauí, à Centrais Elétricas de
Rondônia e à Companhia de Eletricidade do Acre. (NR) ”
JUSTIFICAÇÃO
As empresas Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (Amazonas D), Boa Vista
Energia S.A. (Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética
do Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de Eletricidade do
Acre (Eletroacre) são as responsáveis pela distribuição de energia elétrica em suas respectivas
Unidades da Federação. Todas elas são controladas pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás), que, por seu turno, é uma sociedade de economia mista, sob controle da União.
Mesmo sendo controlada pela União, a Eletrobrás decidiu, por meio de assembleia
de acionistas realizada em 22 de julho de 2016, não aprovar que as distribuidoras sob seu
controle solicitassem ao Poder Concedente a prorrogação de suas próprias concessões, cuja
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exploração é a razão de existirem. Essa mesma assembleia decidiu pela transferência do
controle acionário dessas distribuidoras a terceiros, até 31 de dezembro de 2017, ou pela
liquidação das empresas, caso não ocorra a transferência no prazo estipulado.
Assim, como não houve o interesse das distribuidoras federais na renovação de
suas concessões, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº 12.783/2013, em 3 de
agosto de 2016, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou as Portarias de números
420, 421, 422, 423, 424 e 425, designando essas empresas responsáveis pela prestação do
serviço público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que já atuavam, com vistas a
garantir a continuidade do serviço, até que novo concessionário assuma a prestação dos
serviços, ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro.
Portanto, essas concessões não prorrogadas deverão ser licitadas, conforme
disposto no artigo 8º da Lei nº 12.783/2013. Por sua vez, a Lei nº 13.360, de 17 de novembro
de 2016, acrescentou a esse artigo 8º o § 1º-A, facultando à União licitar as concessões não
prorrogadas das distribuidoras federais simultaneamente à transferência do controle dessas
empresas, outorgando os contratos de concessão aos novos controladores.
Dessa forma, criou-se uma situação em que apenas dois desfechos são possíveis: as
distribuidoras federais são privatizadas ou tornam-se empresas sem objeto e são liquidadas.
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essas empresas sejam privatizadas,
incluindo-as na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização. Além disso, a proposta prevê
que a União passe a prestar diretamente, por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, os serviços de distribuição de energia elétrica nas áreas em que as
distribuidoras federais já atuem, dispensando, assim, a realização de uma licitação para
contratação de novos concessionários.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização das
distribuidoras federais de energia elétrica, que deverá causar significativos danos à população
e à economia dos estados afetados, bem como aos trabalhadores dessas estatais, contamos
com o apoio dos dos parlamentares para a aprovação dessa emenda.

PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, artigo com a finalidade de incluir artigo na Lei 13.334, de 2016,
nos seguintes termos:

Art. ...............................................................
Art. 13-A. As concessões de distribuição de energia elétrica que tenham como
prestador do serviço pessoa jurídica sob controle direto ou indireto da União, que
não foram prorrogadas nos prazos estabelecidos na Lei 12.783, de 2013,
obedecerão ao seguinte:
I – A União deverá outorgar contrato de concessão pelo prazo de 30 (trinta) anos
àcaput
pessoa jurídica de que trata o
que tenha sido designado a permanecer
responsável pela prestação do serviço;
II – O contrato de concessão de que trata o Inciso I deverá seguir os parâmetros
técnicos e econômicos definidos pelo Ministério de Minas e Energia.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende regularizar a situação jurídica dos serviços de
distribuição prestados por empresas estatais do grupo Eletrobras que não tiveram os contratos
de concessão prorrogados, garantindo que sejam firmados novos contratos de concessão com
as mesmas empresas estatais atualmente designadas para prestação desses serviços.
As distribuidoras, sob controle da Eletrobras, são: Amazonas Distribuidora de
Energia S.A (Amazonas D), Boa Vista Energia S.A (Boa Vista), Companhia Energética de
Alagoas (Ceal), Companhia Energética de Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia
(Ceron) e Companhia de Eletricidade de Acre (Eletroacre). Todas essas seis distribuidoras
tinham prazos de vigência das respectivas concessões com vencimento em julho de 2015.
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Contudo, a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, de acordo com seu artigo 7º, permitiu a
prorrogação dessas concessões de distribuição pelo prazo de até trinta anos. Porém, na 165ª
Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Eletrobrás, realizada em 22 de julho de
2016, a companhia decidiu reprovar a prorrogação destas concessões. A mesma assembleia
aprovou que as concessões dessas distribuidoras sejam devolvidas e que sejam adotadas as
providências para liquidação dessas empresas, caso não ocorra a transferência de controle
acionário dessas empresas até 31 de dezembro de 2017 ou caso não recebam da União ou via
tarifa os recursos e remunerações necessários para operar, manter e fazer investimentos que
forem relacionados aos serviços públicos prestados, mantendo seu equilíbrio econômico e
financeiro, sem qualquer aporte de recursos, a qualquer título, pela Eletrobras. Como não
houve a renovação das concessões, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº
12.783/2013, o Ministério de Minas e Energia publicou as Portarias de números 420, 421,
422, 423, 424 e 425, designando as distribuidoras da Eletrobras como responsáveis pela
prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que já atuavam
até a assunção de novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer
primeiro.
As distribuidoras da Eletrobras na Amazônia e no Nordeste têm importância
estratégica, pois estas regiões demandam um conjunto de políticas públicas adequadas às
peculiaridades das regiões, considerando o nível de desenvolvimento, as carências de suas
populações e suas biodiversidades. Assim, o modelo do setor elétrico para essas regiões deve
ter como objetivo central a promoção do desenvolvimento regional, inclusive para tornar
possível a universalização de serviços básicos (saúde e educação) para as comunidades locais
mais carentes. A manutenção dessas empresas sob controle estatal é de vital importância para
consecução desses objetivos.
PARLAMENTAR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe
sobre a universalização do serviço público
de energia elétrica.

EMENDA MODIFICATIVA

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
......................................................................................
......................................................................................
“Art. 193 São consideradas atividades ou operações perigosas, na
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco
acentuado em virtude de exposição permanente ou intermitente do trabalhador a:
I - inflamáveis,
energia
elétrica
explosivos ou
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
.....................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende regularizar a situação jurídica dos trabalhadores
expostos
energia elétrica
a inflamáveis, explosivos,
, roubos ou outras espécies de
violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
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De acordo com o princípio da proteção ao trabalhador e vedação ao retrocesso,
deve ser inserida a expressão “ou intermitente” ao caput do art. 193 da CLT.
Com a leitura da CLT em vigor, os empregados necessitam de exposição
permanente ao risco para efetivamente fazerem jus a percepção do adicional de
insalubridade.
Ocorre que tais atividades elencadas no dispositivo são inerentemente de risco,
não devendo a lei fazer distinção entre aqueles que se submetem a exposição permanente
ou intermitente.
Os serviços prestados às empresas de energia elétrica são de altíssimo risco, e
os resultados dos acidentes de trabalho são muito graves, levando na maioria das vezes a
lesões graves, de amputação ou morte. O mesmo se observa com relação ao trabalho com
explosivos e inflamáveis.
Com relação a segurança pessoal ou patrimonial, o risco também é latente, se
justificando a medida. Desta maneira, a legislação deverá garantir o adicional de
periculosidade para trabalhadores nas condições elencadas nos incisos, mesmo em
condição de exposição intermitente ao risco.

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

Zé Carlos
Deputado Federal (PT /MA)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre os serviços
de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, que dispõe sobre a
expansão da oferta de energia elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber, artigo com a finalidade de incluir artigo na
Lei 13.334, de 2016, nos seguintes termos:

Art. ...............................................................
Art. 13-A. As concessões de distribuição de energia elétrica que tenham
como prestador do serviço pessoa jurídica sob controle direto ou indireto da
União, que não foram prorrogadas nos prazos estabelecidos na Lei 12.783, de
2013, obedecerão ao seguinte:
I – A União deverá outorgar contrato de concessão pelo prazo de 30
(trinta)
caput anos à pessoa jurídica de que trata o
que tenha sido designado a
permanecer responsável pela prestação do serviço;
II – O contrato de concessão de que trata o Inciso I deverá seguir os
parâmetros técnicos e econômicos definidos pelo Ministério de Minas e
Energia.
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JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende regularizar a situação jurídica dos serviços de
distribuição prestados por empresas estatais do grupo Eletrobras que não tiveram
os contratos de concessão prorrogados, garantindo que sejam firmados novos
contratos de concessão com as mesmas empresas estatais atualmente
designadas para prestação desses serviços.
As distribuidoras, sob controle da Eletrobras, são: Amazonas Distribuidora
de Energia S.A (Amazonas D), Boa Vista Energia S.A (Boa Vista), Companhia
Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética de Piauí (Cepisa), Centrais
Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de Eletricidade de Acre (Eletroacre).
Todas essas seis distribuidoras tinham prazos de vigência das respectivas
concessões com vencimento em julho de 2015. Contudo, a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, de acordo com seu artigo 7º, permitiu a prorrogação dessas
concessões de distribuição pelo prazo de até trinta anos. Porém, na 165ª
Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Eletrobrás, realizada em 22 de
julho de 2016, a companhia decidiu reprovar a prorrogação destas concessões. A
mesma assembleia aprovou que as concessões dessas distribuidoras sejam
devolvidas e que sejam adotadas as providências para liquidação dessas
empresas, caso não ocorra a transferência de controle acionário dessas empresas
até 31 de dezembro de 2017 ou caso não recebam da União ou via tarifa os
recursos e remunerações necessários para operar, manter e fazer investimentos
que forem relacionados aos serviços públicos prestados, mantendo seu equilíbrio
econômico e financeiro, sem qualquer aporte de recursos, a qualquer título, pela
Eletrobras. Como não houve a renovação das concessões, em cumprimento ao
disposto no artigo 9º da Lei nº 12.783/2013, o Ministério de Minas e Energia
publicou as Portarias de números 420, 421, 422, 423, 424 e 425, designando as
distribuidoras da Eletrobras como responsáveis pela prestação do serviço público
de distribuição de energia elétrica nas áreas em que já atuavam até a assunção de
novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro.
As distribuidoras da Eletrobras na Amazônia e no Nordeste têm importância
estratégica, pois estas regiões demandam um conjunto de políticas públicas
adequadas

às

peculiaridades

das

regiões,

considerando

o

nível

de

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

983

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete
Zé
Carlosdo Deputado

– PT/MA

desenvolvimento, as carências de suas populações e suas biodiversidades. Assim,
o modelo do setor elétrico para essas regiões deve ter como objetivo central a
promoção do desenvolvimento regional, inclusive para tornar possível a
universalização de serviços básicos (saúde e educação) para as comunidades
locais mais carentes. A manutenção dessas empresas sob controle estatal é de
vital importância para consecução desses objetivos

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

Zé Carlos
Deputado Federal (PT /MA)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre
os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa
de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. Em caso de transferência de controle acionário de pessoa jurídica
originariamente sob controle direto ou indireto da União, deverá a União
alocar os empregados em outras empresas públicas ou sociedades de
economia mista de seu respectivo controle, nos casos em que não houver a
opção do empregado em permanecer nos quadros da empresa adquirente.
Parágrafo único – Os contratos firmados pela União e empresas
adquirentes de que trata o caput deverão dispor de cláusulas específicas
referentes à manutenção de postos de trabalho, com o direito de opção dos
empregados em permanecerem nos quadros da empresa, com garantia de
prazos mínimos, a preservação de direitos e condições de trabalho
asseguradas aos trabalhadores no momento do negócio, inclusive aquelas de
natureza econômica, e sobre o respeito aos padrões e condições de saúde e
segurança do trabalho.
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JUSTIFICAÇÃO
Para o caso de vir a ocorrer a privatização da Eletrobras, essa medida impedirá
que um número significativo de trabalhadores seja desempregado em razão de uma
opção adotada pelo governo que tem intenção de reduzir o patrimônio nacional e
beneficiar o capital privado sem preocupação com os aspectos sociais. A
manutenção desses postos de trabalho também terá alto impacto na realidade
econômica das regiões afetadas, em razão da localização das empresas que
deixarão de ter o controle acionário da União, bem como para a redução da taxa de
rotatividade por empresas.

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

Zé Carlos - Deputado Federal (PT /MA)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de energia
elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. Em caso de transferência de controle acionário da Eletrobras, ou de suas subsidiárias
e controladas, deverá a União alocar os empregados em outras empresas públicas ou
sociedades de economia mista de seu respectivo controle, nos casos em que não houver a
opção do empregado em permanecer nos quadros da empresa adquirente.
Parágrafo único – Os contratos firmados pela União e empresas adquirentes de que trata o
caput deverão dispor de cláusulas específicas referentes à manutenção de postos de
trabalho, com o direito de opção dos empregados em permanecerem nos quadros da
empresa, com garantia de prazos mínimos, a preservação de direitos e condições de
trabalho asseguradas aos trabalhadores no momento do negócio, inclusive aquelas de
natureza econômica, e sobre o respeito aos padrões e condições de saúde e segurança do
trabalho.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir posições de trabalho caso venha ocorrer a privatização do
sistema Eletrobras.
Essa medida impedirá que um número significativo de trabalhadores seja desempregado em
razão de uma opção adotada pelo governo que tem intenção de reduzir o patrimônio nacional, beneficiar o
capital privado e sem preocupação com os aspectos sociais. A manutenção desses postos de trabalho
também terá alto impacto na realidade econômica das regiões afetadas, em razão da localização das
empresas que deixarão de ter o controle acionário da União, bem como para a redução da taxa de
rotatividade por empresas.
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Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

Zé Carlos
Deputado Federal (PT /MA)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do serviço público de
energia elétrica.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, artigos com a seguinte redação:
Art. O serviço público de distribuição de energia elétrica será prestado diretamente
pela União, ou mediante autorização, concessão ou permissão.
Parágrafo único. A União será responsável por prestar diretamente o serviço público
de distribuição de energia elétrica nas áreas em que, no ano de 2017, desenvolvia essa
atividade por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle direto ou indireto, por meio
de qualquer regime, incluído o previsto no caput do art. 9º da Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013.
Art. O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido
do parágrafo único seguinte:
“Art. 3º ................................................................................
Parágrafo único. Também não se aplicam os dispositivos desta lei à
Amazonas Distribuidora de Energia S.A., à Boa Vista Energia S.A., à Companhia
Energética de Alagoas, à Companhia Energética do Piauí, à Centrais Elétricas de
Rondônia e à Companhia de Eletricidade do Acre. (NR) ”
JUSTIFICAÇÃO
As empresas Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (Amazonas D), Boa Vista Energia
S.A. (Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética do Piauí
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(Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de Eletricidade do Acre
(Eletroacre) são as responsáveis pela distribuição de energia elétrica em suas respectivas
Unidades da Federação. Todas elas são controladas pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás), que, por seu turno, é uma sociedade de economia mista, sob controle da União.
Mesmo sendo controlada pela União, a Eletrobrás decidiu, por meio de assembleia de
acionistas realizada em 22 de julho de 2016, não aprovar que as distribuidoras sob seu
controle solicitassem ao Poder Concedente a prorrogação de suas próprias concessões, cuja
exploração é a razão de existirem. Essa mesma assembleia decidiu pela transferência do
controle acionário dessas distribuidoras a terceiros, até 31 de dezembro de 2017, ou pela
liquidação das empresas, caso não ocorra a transferência no prazo estipulado.
Assim, como não houve o interesse das distribuidoras federais na renovação de suas
concessões, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº 12.783/2013, em 3 de agosto
de 2016, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou as Portarias de números 420, 421,
422, 423, 424 e 425, designando essas empresas responsáveis pela prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica nas áreas em que já atuavam, com vistas a garantir a
continuidade do serviço, até que novo concessionário assuma a prestação dos serviços, ou até
31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro.
Portanto, essas concessões não prorrogadas deverão ser licitadas, conforme disposto no
artigo 8º da Lei nº 12.783/2013. Por sua vez, a Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016,
acrescentou a esse artigo 8º o § 1º-A, facultando à União licitar as concessões não
prorrogadas das distribuidoras federais simultaneamente à transferência do controle dessas
empresas, outorgando os contratos de concessão aos novos controladores.
Dessa forma, criou-se uma situação em que apenas dois desfechos são possíveis: as
distribuidoras federais são privatizadas ou tornam-se empresas sem objeto e são liquidadas.
Por meio desta emenda, buscamos impedir que essas empresas sejam privatizadas,
incluindo-as na relação de empresas federais às quais não se aplicam os dispositivos da Lei nº
9.491/1997, que trata do Programa Nacional de Desestatização. Além disso, a proposta prevê
que a União passe a prestar diretamente, por intermédio de pessoas jurídicas sob seu controle
direto ou indireto, os serviços de distribuição de energia elétrica nas áreas em que as
distribuidoras federais já atuem, dispensando, assim, a realização de uma licitação para
contratação de novos concessionários.
Assim, com o objetivo de interromper o processo de privatização das distribuidoras
federais de energia elétrica, que deverá causar significativos danos à população e à economia
dos estados afetados, bem como aos trabalhadores dessas estatais, contamos com o apoio
dos parlamentares para a aprovação dessa emenda.

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.
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Zé Carlos
Deputado Federal (PT /MA)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de energia
elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia elétrica
emergencial,

recomposição

tarifária

extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético

-

CDE

e

dispõe

sobre

a

universalização do serviço público de energia
elétrica.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber, os artigos com as seguintes redações:
Art.
Os atos legislativos relacionados a eventuais processos de
desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS – e
suas subsidiárias, da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF –,
das Centrais Elétricas do Norte do Brasil – ELETRONORTE e de FURNAS
Centrais Elétricas serão obrigatoriamente submetidos a referendo, para
ratificação ou rejeição, pela população dos Estados atendidos pelas atividades
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica exercidas pelas
referidas empresas.
Art. O referendo previsto no art. 1º se fundamenta no art. 49, XV, da
Constituição Federal, e observará a regulamentação específica constante da
Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

992

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete
Zé
Carlosdo Deputado

– PT/MA

§ 1º Somente poderão participar do referendo os eleitores alistados ou
transferidos para os Estados abrangidos pela consulta popular até cem dias
antes do pleito.
§ 2º A convocação do referendo não interfere na emissão de títulos
eleitorais, por alistamento ou por transferência, nas regiões abrangidas.
Art. Considera-se desestatização, para fins deste Decreto Legislativo,
as modalidades de outorga à iniciativa privada de atividade econômica
explorada pelo Estado previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 9.491, de 9 de
setembro de 1997.
Art. O Presidente do Congresso Nacional dará ciência da aprovação
deste ato convocatório ao Tribunal Superior Eleitoral, para que sejam adotadas,
em cada caso, as providências a que alude o art. 8º da Lei nº 9.709, de 18 de
novembro de 1998.
Art. Até que o resultado do referendo seja homologado e proclamado
pelo Tribunal Superior Eleitoral, não entrará em vigor nenhuma medida
administrativa ou legislativa que tenha por objetivo a desestatização das
Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS e suas subsidiárias, da
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, das Centrais Elétricas
do Norte do Brasil – ELETRONORTE – e de FURNAS Centrais Elétricas.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir a participação popular no processo de
desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRÁS e suas
subsidiárias, da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, das Centrais
Elétricas do Norte do Brasil – ELETRONORTE – e de FURNAS Centrais Elétricas, em
razão da intenção revelada e adotada pelo governo de reduzir o patrimônio nacional,
beneficiar o capital privado e sem preocupação com os aspectos sociais.
A consulta popular releva-se de extrema importância diante dos reflexos da
privatização das empresas hidroelétricas sobre a própria soberania nacional, matéria
esta que merece ser decidida com a participação do cidadão. O setor elétrico possui
importância estratégica para a economia e desenvolvimento nacional, além de
exercer a função de suprir um bem público essencial para a produção de bens e
serviços e de garantir o bem-estar e qualidade de vida da população. A importância
da discussão está também vinculada à posição de vanguarda no combate às causas
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do aquecimento global que podem ser assumidas pelo país, colocando o Brasil num
cenário de competitividade e de enfrentamento da crise econômica.

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

Zé Carlos
Deputado Federal (PT /MA)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica

-

Proinfa

e

a

Conta

de

Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe
sobre a universalização do serviço público
de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art. A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de1995, passa a vigorara com as
seguintes alterações:.

“Art. 25 ...............

§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a
concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
acessórias ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
......”
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JUSTIFICAÇÃO

A terceirização é o processo pelo qual uma empresa delega, parcial ou
totalmente, a execução de uma ou mais atividades que compõem o seu processo
produtivo. Lastreado no ideário neoliberal, a prática está relacionada com a chamada
“focalização” das atividades da empresa, em que ela contrata outra empresa para
realização de parte do processo de produção e/ou aquisição de insumos de terceiros
para a produção de um bem final, o que antes era interno a sua própria estrutura
produtiva. Além disso, ela pode terceirizar atividades não relacionadas a sua atividade
fim, como limpeza e conservação.
No Brasil, teve início com a crise dos anos 1970 e 1980, e se acentuou ao longo
da década de 1990 num contexto neoliberal de reestruturação produtiva e abertura do
mercado brasileiro ao comércio internacional; da recessão que levou às empresas
pensarem em alternativas de redução de custos; e das privatizações, que afetaram
diferentes setores da economia e representaram uma quebra nas estruturas
organizacionais, com fortes impactos sobre o nível de emprego e salários.
Para os trabalhadores brasileiros, a terceirização tem significado, comumente, a
precarização do trabalho. Estudos realizados apontam, além da piora dos serviços
prestados, consequências danosas para os que trabalham nessas condições, tais
como: a diminuição de salários; redução de benefícios sociais; aumento da
rotatividade; diminuição da qualificação da força de trabalho; jornadas de trabalho
mais extensas; piora das condições de saúde e de segurança no ambiente laboral; e
ainda, desorganização da representação sindical.
A respeito da terceirização em atividades fim no setor elétrico brasileiro, a partir
de estudos da Fundação COGE do DIEESE, pelo menos três pontos merecem
destaque:
(a) Ao longo dos últimos anos, o número de trabalhadores terceirizados
superou o número de trabalhadores do quadro próprio – a participação dos
terceirizados passou de 44% em 2004 para 55% em 2010 do total da força de
trabalho. Ou seja, mais da metade dos trabalhadores em atividades fim não são do
quadro próprio das empresas.
(b) Apesar de os trabalhadores terceirizados representarem cerca de metade
da força de trabalho no setor, a participação desses nos acidentes fatais nos últimos
anos é muito superior aos do quadro próprio: 75 terceirizados morreram em 2010
(uma média de 4 mortes por mês), o que representou 91% do total de acidentes fatais
daquele ano.
(c) A taxa de mortalidade do grupo de terceirizados tem sido muito maior que a
do quadro próprio. Em 2010, a taxa de mortalidade dos terceirizados foi quase 9
vezes maior que o quadro próprio: 59 mortes contra 7 mortes, a cada 100.000
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trabalhadores.
Pelo exposto, somos favoráveis a restringir a terceirização aos serviços
acessórios.

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

Zé Carlos
Deputado Federal (PT /MA)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre
os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa
de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e
dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art.
A desestatização de empresas públicas, serviços públicos,
instituições financeiras ou sociedades de economia mista sob controle direto ou
indireto
2˚
n˚
da União, prevista no art. da Lei 9.491/1997, deverá ser precedida
de negociação coletiva com o sindicato profissional representativo dos
trabalhadores da respectiva entidade a ser privatizada.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo adequar a legislação laboral do Brasil aos
compromissos assumidos pelo país internacionalmente. A proposta se justifica
por observar as convenções e as recomendações internacionais do trabalho,
especialmente a Convenção sobre a Consulta Tripartite (Normas Internacionais
do Trabalho), de 1976, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a qual
se orienta também pela:
“Convenção sobre a Liberdade Sindical e a Proteção ao Direito de
Sindicalização, de 1948; a Convenção sobre o Direito de Sindicalização e
de Negociação Coletiva, de 1949, e a Recomendação sobre a Consulta
[Digite texto]
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(Ramos de Atividade Econômica no Âmbito Nacional), de 1960 - que
afirmam o direito dos empregadores e dos trabalhadores de estabelecer
organizações livres e independentes e pedem para que sejam adotadas
medidas para promover consultar efetivas no âmbito nacional entre as
autoridades públicas e as organizações de empregadores e de
trabalhadores, bem como as disposições de numerosas convenções e
recomendações internacionais do trabalho que dispõem que sejam
consultadas as organizações de empregadores e de trabalhadores sobre
as medidas a serem tomadas para torná-las efetivas”1.

Ressalte-se que a Convenção sobre a Consulta Tripartite foi aprovada no Brasil
inicialmente pelo Decreto Legislativo n. 6, de 1º de junho de 1989, do
Congresso Nacional. O documento foi ratificado pelo Brasil no dia 27 de
setembro de 1994, ocasião em que se iniciou a vigência da Convenção no
país2.
Posteriormente, para regulamentar o tema das Consultas Tripartites
para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho o Brasil
promulgou o Decreto n. 2.518, de 12 de março de 1998, o qual dispõe:
“DECRETO Nº 2.518, DE 12 DE MARÇO DE 19983.
Promulga a Convenção número 144 da OIT sobre Consultas Tripartites
para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho,
adotada em Genebra, em 21 de junho de 1976.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO que a Convenção número 144 da OIT sobre
Consultas Tripartites para Promover a Aplicação das Normas
Internacionais do Trabalho foi adotada em Genebra, em 21 de junho de
1976;
CONSIDERANDO que o ato multilateral em epígrafe foi
oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que aprovou por meio
do Decreto Legislativo nº 6, de 1º de junho de 1989;

1 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção sobre a Consulta
Tripartite (Normas Internacionais do Trabalho). 1976.
2

SUSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. São Paulo, LTR, 1998.

3

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2518.htm. Acesso em 19/11/2017.
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CONSIDERANDO que o Governo brasileiro depositou o instrumento
de ratificação da Convenção em 27 de setembro de 1994, passando a
mesma a vigorar, para o Brasil, em 27 de setembro de 1995, na forma de
seu artigo 8,
DECRETA:
Art. 1º A Convenção número 144 da OIT sobre Consultas
Tripartites para Promover a Aplicação das Normas Internacionais do
Trabalho, adotada em Genebra, em 21 de junho de 1976, apensa por
cópia ao presente Decreto, deverá ser executada tão inteiramente como
nela se contém.
Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 12 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia”

Desse modo, a legislação deverá garantir a consulta prévia e a negociação coletiva
com o sindicato profissional representativo dos trabalhadores da respectiva
empresa pública, sociedade de economia mista, instituição financeira ou serviço
público sob controle direto ou indireto da União em processo de desestatização
como, por exemplo, o Sistema Eletrobras, Eletronorte, Eletrosul e as distribuidoras
federalizadas, Amazonas Distribuidora de Energia S.A (Amazonas D), Boa Vista
Energia S.A (Boa Vista), Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia
Energética de Piauí (Cepisa), Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia
de Eletricidade de Acre (Eletroacre), bem como demais empreendimentos já
elencados nas resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de
Investimentos (“CPPI”).

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.
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Zé Carlos
Deputado Federal (PT /MA)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que
dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica

-

Proinfa

Desenvolvimento

e

a

Energético

Conta
-

de

CDE

e

dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, artigo que adiciona os §§ 9º e 10 ao art. 11 da Lei
nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, com a seguinte redação:

Art. A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 11 .......................................................
...................................................................
§ 9o Os editais de licitação de transferência de controle acionário citada
nos §§ 1o-A e 1o-C do art. 8o e § 5o deste art. 11 deverão prever a
obrigação por parte do novo concessionário de manter, por no mínimo 5
(cinco) anos contados a partir da assunção do novo controlador, pelo
menos 90% (noventa por cento) do número total de empregados
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existente quando da publicação do edital, sendo que, no mínimo, 70%
(setenta por cento) dos empregados do quadro atual deverão ser
mantidos nesse período.

§ 10 Em caso de transferência de controle acionário de pessoa jurídica
originariamente sob controle direto ou indireto da União, de Estado, do
Distrito Federal ou de Município, poderão a União e o controlador
originário, se diverso da União, alocar os empregados em outras
empresas públicas ou sociedades de economia mista de seu respectivo
controle.”

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda pretende garantir posições de trabalho caso venha ocorrer
a privatização das estatais do setor elétrico que não tiveram suas concessões
prorrogadas nos moldes da Lei 12.783/2013. É o caso das distribuidoras do
Sistema Eletrobras, conhecidas como federalizadas: Amazonas Distribuidora
de Energia S.A (Amazonas D), Boa Vista Energia S.A (Boa Vista), Companhia
Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética de Piauí (Cepisa),
Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de Eletricidade de Acre
(Eletroacre).

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.
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Zé Carlos
Deputado Federal (PT /MA)
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ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, de 2017
Autor PEDRO UCZAI

1.

Supressiva

2.

Substitutiva

Partido
PT

3. Modificativa

4.(X) Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. O artigo 16 da Lei Nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, passa vigorar acrescido
dos seguintes § 3º e § 4º:
“art. 16...............
.........................
§ 3º Os bens, direitos e serviços de uma subsidiária, destinados ou não
destinados, direta ou indiretamente à exploração da produção, transmissão ou
distribuição de energia elétrica, não poderão ser transferidos a outra empresa
que esteja incluída em qualquer programa de desestatização, total ou parcial.
§ 4º Em caso de transferência de bens, direitos ou serviços de uma subsidiária
para outra empresa, esta não poderá ser incluída em qualquer programa de
desestatização, total ou parcial, dez anos após a transferência”.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir que ativos não sejam transferidos entre
subsidiária e outra empresa que esteja incluída em qualquer programa de
desestatização, total ou parcial.

PARLAMENTAR
Deputado
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta de energia elétrica emergencial,
recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa
de
Incentivo
às
Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA ADITIVA Nº

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei de
Conversão da Medida Provisória nº 814, de 2017:
Art. X. O art. 8º da Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015,
passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 8º ........................................................................................
1º - Para fins de disposto no
, entende-se por outra
§caput
unidade consumidora do mesmo titular:
I - as unidades consumidoras da matriz e das filiais de uma
mesma Pessoa Jurídica; e
II - as unidades consumidoras em locais diferentes das
unidades consumidoras com micro geração ou mini geração
distribuída, nas quais a energia será compensada, de
titularidade de uma mesma Pessoa Física.
caput
§ 2º O benefício de que trata o
se aplica ainda:
I - aos participantes de empreendimentos com múltiplas
unidades consumidoras que sejam titulares do sistema de
micro geração ou mini geração; e
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II - aos participantes de consórcio ou cooperativa titulares do
sistema de micro geração ou mini geração na modalidade
geração compartilhada. ” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Existem

hoje

no

Brasil

cerca

de

vinte

mil

unidades

consumidoras com geração distribuída por fonte solar. Embora tenha ocorrido
uma significativa evolução nos últimos anos, o número ainda é muito baixo se
compararmos com o grande potencial brasileiro e com os números de países
líderes no aproveitamento da fonte, como Alemanha, Estados Unidos e Japão.
Após a criação do Sistema de Compensação de Energia em
2012, por meio da Resolução ANEEL nº 482, a ANEEL promoveu importantes
alterações em 2015, que permitiram a compensação de energia por
condomínios (empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras) e
consórcios ou cooperativas (geração compartilhada).
Entretanto, tal evolução não foi acompanhada pela legislação
que trata da incidência de PIS/Pasep e COFINS, que permite a isenção da
compensação apenas para os casos em que o gerador seja o mesmo titular da
unidade consumidora, criando enorme obstáculo para o desenvolvimento da
geração por condomínios e cooperativas.
A presente emenda visa adequar a legislação referente ao
PIS/Pasep e COFINS para que sejam capturadas as alterações promovidas
pela ANEEL, o que representará grande incentivo para o desenvolvimento das
fontes renováveis no País.
Destaca-se que existem hoje apenas 68 unidades de geração
compartilhada e somente uma de múltiplas unidades, o que torna a isenção
tributária da proposta, da ordem de R$ 2 milhões por ano, insignificante se
comparado com os benefícios energéticos, econômicos e ambientais
decorrentes do aumento da geração distribuída no País.
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3

Certos da importância da presente emenda, solicito apoio dos
nobres pares para sua aprovação.

Sala da Comissão, em

07

de

fevereiro

de 2018.

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR

2018-311
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre os
serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da
oferta de energia elétrica emergencial,
recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa
de
Incentivo
às
Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
e dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica.

EMENDA SUPRESSIVA

Art. 1º Suprima-se o artigo 2º da Medida Provisória nº 814, de 28 de dezembro
de 2017.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda objetiva a supressão da alteração proposta ao artigo 13
da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
O pagamento a que se refere o proposto §1º-B institui custos injustificados
sob os pontos de vista técnico e financeiro, já anteriormente apreciados pela
ANNEL, com o propósito de reembolsos das despesas com aquisição de
combustíveis incorrida pelas concessionárias dos Sistemas Isolados.

Sala da Comissão, em

07

de

fevereiro

de 2018.
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ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.

EMENDA SUPRESSIVA

Art. 1º Suprima-se do artigo 1º da Medida Provisória nº 814, de 28 de dezembro de 2017, a
redação dada ao artigo 3º-A da Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009.

JUSTIFICAÇÃO
A supressão dos parágrafos 1º a 7º, do artigo 3º-A da Lei nº 12.111/2009 é de suma
importância, pois tem impactos diretos para a modicidade tarifária, ao transferir para
consumidores de todo o país custos relacionados à operação da UTE Mauá 3.

Segundo a Exposição de Motivos nº 00084/2017, apensada à Medida Provisória 814/2017:
“Enfatiza-se que, nesse arranjo: (i) o consumidor pagará entre 2020 ou 2024 à 2030 pela
energia elétrica que pagaria entre 2030 e 2042; (ii) a concessionária do Estado do
Amazonas teria que contratar energia elétrica entre 2020 ou 2024 à 2030; (iii) se não for
possível acomodar entre 2020 ou 2024 à 2030 toda a energia elétrica que seria entregue
entre 2030 à 2042, o ônus será da UTE Mauá 3; e (iv) são utilizados os parâmetros de
preço de um CCEAR definido em leilão.”

Ressalta-se ainda que em diversos momentos da Exposição de Motivos destaca-se a
necessidade
falhas
de
dos dispositivos da Medida Provisória a fim de corrigir “
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planejamento e de contratação do gasoduto Urucu-Coari-Manaus”. Ou seja, a fim de
corrigir falhas no planejamento e na contratação, repassa-se para os consumidores de
todo o país elevado montante que vem onerar ainda mais as contas de luz.

Além disso, há em andamento fiscalização da ANEEL a respeito do tema, apontando que
os consumidores deveriam ser ressarcidos em virtude de pagamentos direcionados à
Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), responsável por parte dos custos de operação
da UTE Mauá 3. Assim, o dispositivo legal além de gerar uma conta futura para o
consumidor ainda tenta corrigir o passado, retirando do consumidor seu direito a ser
ressarcido por montantes pagos a mais como encargo nas contas.

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2018

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR
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MPV 814
00154

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos
Sistemas Isolados, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica
emergencial,
recomposição
tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa e a Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.
EMENDA SUPRESSIVA

Art. 1º Suprima-se do artigo 1º da Medida Provisória nº 814, de 28 de dezembro de 2017,
as alterações ao artigo 2º e parágrafos; e ao artigo 3º, §7º, da Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda suprime as alterações realizadas nos artigos 2º e 3º da Lei nº 12.111/2009.

Tal supressão deve-se à matéria ser de competência da ANEEL – Agência Nacional de
Energia Elétrica, responsável pela regulação do setor, que por meio da Resolução
Normativa nº 783/2017, originada de ampla discussão em audiência pública, estabelecer
os critérios e procedimentos para controle dos Contratos de Comercialização de Energia
Elétrica, dentre eles, os de Suprimento aos Sistemas Isolados.

Ainda nesse sentido a ANEEL editou, em 2011, a Resolução nº 427 (e suas atualizações),
que ao regulamentar a Lei nº 12.111/2009 e o Decreto nº 7.246/2010 consolidou os
procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da Conta
de Consumo de Combustíveis – CCC.
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Assim, diante a existência de regulamentação pela Agência competente, não se
demonstram necessárias as alterações legislativas propostas pela Medida Provisória.

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2018

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 2017.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Lei nº 12.111, de 09 de dezembro de
2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados; a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe
sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e a Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia
elétrica; bem como altera a Lei nº 10.848, de
15 de março de 2004, além de dar outras
providências.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, na Medida Provisória nº 814, de 2017, o seguinte artigo:
Art. XX - O art. 21, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 21 .........................................................
§1º Exclui-se do disposto no caput deste artigo os aditamentos relativos
a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde que não resultem
em aumento do preço unitário da energia constante no contrato original. (nova
numeração).
§2º Os contratos de comercialização de energia elétrica, celebrados até
15 de março de 2004, pelos concessionários de uso de bem público, sob
regime de produção independente de energia elétrica, com as
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica,
deverão ser prorrogados até o termo final da concessão de uso de bem
público, mantidas as quantidades e preços contratados, desde que sejam
atendidas as seguintes condições pelo vendedor: (nova redação)
I – a outorga de concessão de uso de bem público para geração de
energia elétrica tenha sido obtida por meio de licitação pública com critério do
pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP; (nova redação)
II – tenha iniciado a operação comercial a partir de 15 de março de 2004;
(nova redação)
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III – toda a garantia física proporcionada pelo empreendimento de
geração licitado, na forma do inciso I, esteja comprometida com o lastro de
comercialização de energia elétrica em ambiente regulado; (nova redação)
IV – não tenha recebido o tratamento previsto no art. 18 desta Lei; (nova
redação).

JUSTIFICATIVA
Até a publicação da Medida Provisória 144, de 11 de dezembro de 2003,
convertida na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, as outorgas de concessão de
uso de bem público (potencial hidráulico) para geração de energia elétrica eram
realizadas por meio de licitações públicas com o critério do pagamento de máximo
Uso de Bem Público – UBP à União Federal. Posteriormente, os geradores
negociavam com liberdade na comercialização da energia elétrica a ser produzida
pelo Complexo Hidrelétrico para distribuidoras, comercializadoras e consumidores
livres, em regime de competição, o que pressupõe igualdade de condições entre os
competidores.
O regime de comercialização de energia elétrica e de outorga de geração
estabelecido pela Lei nº 10.848/2004 afetou as condições efetivas da proposta
dessas licitações públicas, pois: (i) restringiu seu mercado consumidor com as
regras do Ambiente de Contratação Regulada e (ii) retirou-lhe competitividade na
medida em que os geradores passaram a obter suas outorgas mediante o
pagamento de UBP de referência. Os geradores licitados sob o novo regime jurídico
pagam aproximadamente R$ 2/MWh a título de UBP, enquanto os geradores
licitados no regime de UBP máximo pagam cerca de R$76/MWh.
O art. 18 da Lei nº 10.848/2004 buscou assegurar condições mínimas de
competitividade aos geradores licitados sob o regime de UBP máximo mediante o
acréscimo de diferencial de preço aos lances ofertados em contratações reguladas.
Contudo, há alguns geradores que não puderam se beneficiar da sistemática do art.
18 da Lei nº 10.848/2004, porque àquele tempo tinham contratos de comercialização
de energia vigentes que mantinham o equilíbrio econômico-financeiro de suas
concessões.
Ocorre que em alguns casos, os contratos de comercialização de energia dos
geradores com UBP máxima se encerrarão antes das concessões. Nestes casos, os
geradores de UBP máximo ficaram desequilibrados e sem condições de competição
em igualde de condições com os demais geradores com UBP de referência, pelo
prazo remanescente da concessão.
Para evitar o desequilíbrio econômico-financeiro destas concessões de UBP
máximo, não alcançadas pelo art. 18 da Lei nº 10.848/2004, bem como para evitar
revisões contratuais que gerem redução de receita da União Federal, é que se
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propõe a prorrogação dos contratos de comercialização de energia existentes,
firmados com as concessionárias de distribuição de energia elétrica, para que o
termo contratual do fornecimento de energia elétrica seja coincidente com o termo
final da concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica.

Sala da Comissão, em 15 de fevereiro de 2018.

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR
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MPV 814
00156

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017

Autor:

1.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF

Supressiva

2.____ Substitutiva

3. ____Modificativa

4.
___X_Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. O artigo 16 da Lei Nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, passa
vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“art. 16.........................................................................................
§3º Os bens e serviços de uma subsidiária que se destinem direta ou
indiretamente à exploração da produção, transmissão ou distribuição de
energia elétrica não poderão ser transferidos a outra subsidiária que esteja
incluída no Plano nacional de desestatização”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir que ativos não sejam
transferidos entre subsidiárias para serem desestatizados.

PARLAMENTAR

Deputada ERIKA KOKAY-PT/DF
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814/2017

Autor

Partido

Deputada ERIKA KOKAY

PT/DF

1. Supressiva

2. Substitutiva

Modificativa
3.

4. Aditiva X

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
......................................................................................
......................................................................................
“Art. 193 São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por
sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de
exposição permanente ou intermitente do trabalhador a:
I - inflamáveis,
energia
elétrica
explosivos ou
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de
segurança pessoal ou patrimonial
.....................................................................................................”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende regularizar a situação jurídica dos trabalhadores
expostos
energia elétrica
a inflamáveis, explosivos,
, roubos ou outras espécies de
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violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
De acordo com o princípio da proteção ao trabalhador e vedação ao
retrocesso, deve ser inserida a expressão “ou intermitente” ao caput do art. 193 da
CLT.
Com a leitura da CLT em vigor, os empregados necessitam de exposição
permanente ao risco para efetivamente fazerem jus a percepção do adicional de
insalubridade.
Ocorre que tais atividades elencadas no dispositivo são inerentemente de
risco, não devendo a lei fazer distinção entre aqueles que se submetem a
exposição
ou
intermitente
permanente
.
Os serviços prestados às empresas de energia elétrica são de altíssimo
risco, e os resultados dos acidentes de trabalho são muito graves, levando na
maioria das vezes a lesões graves, de amputação ou morte. O mesmo se observa
com relação ao trabalho com explosivos e inflamáveis.
Com relação a segurança pessoal ou patrimonial, o risco também é latente,
se justificando a medida.
Desta maneira, a legislação deverá garantir o adicional de periculosidade
para trabalhadores nas condições elencadas nos incisos, mesmo em condição de
exposição intermitente ao risco.

PARLAMENTAR

ERIKA KOKAY Deputada
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CONGRESSO NACIONAL

ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 814, de 2017
Autor PEDRO UCZAI

1.

Supressiva

2.

Substitutiva

Partido
PT

3. Modificativa

4.(X) Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
Art. O artigo 16 da Lei Nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, passa vigorar acrescido
dos seguintes § 3º e § 4º:
“art. 16...............
.........................
§ 3º Os bens, direitos e serviços de uma subsidiária, destinados ou não
destinados, direta ou indiretamente à exploração da produção, transmissão ou
distribuição de energia elétrica, não poderão ser transferidos a outra empresa
que esteja incluída em qualquer programa de desestatização, total ou parcial.
§ 4º Em caso de transferência de bens, direitos ou serviços de uma subsidiária
para outra empresa, esta não poderá ser incluída em qualquer programa de
desestatização, total ou parcial, pelo prazo de dez anos, contados a partir da
data dessa transferência”.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende garantir que ativos não sejam transferidos entre
subsidiária e outra empresa que esteja incluída em qualquer programa de
desestatização, total ou parcial.

PARLAMENTAR
Deputado
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº
815, de 2017, que "Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes
federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no exercício de
2018."

PARLAMENTARES
Deputado Federal Sergio Vidigal (PDT/ES)
Deputado Federal João Gualberto (PSDB/BA)
Deputado Federal José Guimarães (PT/CE)
Deputado Federal Subtenente Gonzaga (PDT/MG)
Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
Deputado Federal Pedro Uczai (PT/SC)
Deputado Federal Paulo Pimenta (PT/RS)
Senadora Fátima Bezerra (PT/RN)

EMENDAS NºS
001
002
003; 004
005
006
007; 008; 009
010; 011; 012
013

TOTAL DE EMENDAS: 13
DESPACHO: Encaminhe-se à Comissão Mista da Medida Provisória nº 815, de 2017

Página da matéria
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MPV 815
00001
ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
06/02/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815, de 2017
Nº PRONTUÁRIO

AUTOR
DEPUTADO SERGIO VIDIGAL
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 (x ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Modifique-se o art. 2º da Medida Provisória nº 815, de 2017, para que passe a constar a
seguinte redação:
“Art. 2º Os recursos transferidos na forma estabelecida nesta Medida
Provisória serão aplicados pelos entes federativos exclusivamente
nas áreas de saúde e educação. ”

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal garante ao cidadão o direito à educação e à saúde. A população
precisa contar com uma equipe de médicos, enfermeiros, professores que ofereçam ensino e
atendimento adequados, além da infraestrutura necessária para que esses profissionais possam
exercer seu ofício.
Levantamento realizado pelo Datafolha em 2016 mostrou que a maioria da população
considera péssima a qualidade dos serviços prestados pelas prefeituras nas áreas de saúde,
educação e saneamento. A área da saúde é a que recebe a pior avaliação.
No entanto, o texto original do artigo 2º da Medida Provisória nº 815, de 2017, ao
determinar que os recursos sejam utilizados “preferencialmente” em saúde e educação, autoriza
que a totalidade dos recursos repassados sejam utilizados para outras finalidades.

DEPUTADO SERGIO VIDIGAL

PDT/ES
Brasília, 6 de fevereiro de 2018.
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MPV 815
00002

PROPOSTA DE EMENDA Nº

À MPV 815/2017.

(Do Sr. Deputado João Gualberto)
Propõe Emenda ao texto da
Medida Provisória Nº 815, de
2017.

Art. 1º O Art. 1º da Medida Provisória Nº 815, de 2017 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 1º ..................................................................
§ 1º. A parcela que caberá a cada um dos Municípios será calculada e
entregue aos entes federativos nas mesmas proporções aplicáveis ao FPM
para o ano de 2018, na forma fixada pelo Poder Executivo federal, após a
aprovação do crédito orçamentário para essa finalidade.
§ 2º. Os recursos referentes a convênios ou a programas executados em
parceria com os Municípios e que não tenham sido repassados durante o
exercício financeiro em que tenham sido empenhados serão corrigidos pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a partir da data do
empenho até a data do efetivo pagamento ao ente beneficiário nos
exercícios subsequentes.
§ 3º As parcelas dos valores devidos não poderão ser objeto de descontos
superiores a 10% (dez pontos percentuais) sobre seu valor original

Art. 2º Acrescente-se o Parágrafo Único ao Art. 2º da Medida Provisória Nº 815,
de 2017:

"Art. 2º ..................................................................
Parágrafo Único: Fica vedado aos Municípios vincular recursos do Fundo de
Participação dos Municípios para o pagamento de contribuição a entidade
representativa dos seus interesses a que estiver associado
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JUSTIFICAÇÃO
1.
A celebração de acordos e convênios entre a União e os Municípios
Brasileiros tem grande importância para que as prefeituras brasileiras tenham
acesso aos recursos necessários para o devido atendimento às suas atribuições
constitucionais.

2.
Tem-se verificado, entretanto, que atrasos deliberados nos referidos
repasses têm causado uma série de transtornos aos Municípios Brasileiros.
3.
Como muitas destas localidades dependem de destinações de recursos
para a execução de programas locais e nacionais de desenvolvimento social, a
demora na efetiva transferência dos recursos traz graves consequências para a
população. Contratos lastreados em licitações acabam por ser suspensos por falta
de pagamento aos prestadores de serviços e uma série de funções que deveriam
ser desempenhadas pelo poder público acabam por ser interrompidas.

4.
Tendo-se em vista tal fato, é sensato exigir da União que, em caso de
atrasos nos repasses devidos, os valores possam ser corrigidos e atualizados, de
acordo com um Índice amplamente reconhecido pelo mercado brasileiro, de forma
a permitir que não haja deterioração dos valores destinados aos Municípios do
país.

5.
É justamente com vistas a tal objetivo que a presente emenda é destinada.
Sendo possível a correção e atualização dos valores segundo o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, busca-se garantir que o poder de
investimento dos Municípios brasileiros não seja dilapidado por conta de atrasos
de repasses da União.

6.
Além disso, cabe notar que os referidos recursos
exclusivamente voltados ao Custeio de obras e serviços que
qualidade de vida da população brasileira. Por conta disso a
também visa a estabelecer que seja vedado aos Municípios

devem ser única e
visem à melhoria da
presente proposição
vincular recursos do
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Fundo de Participação dos Municípios para o pagamento de contribuição a
entidade representativa dos seus interesses a que estejam associados.

7.
Ambas as medidas buscam tornar mais responsável e previsível o manejo
dos recursos públicos, o que é crucial para que a grave situação fiscal de nosso
país seja devidamente reparada.

Sala das Sessões, em

de

de 2018.

Deputado JOÃO GUALBERTO
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00003
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815, DE 2017
TIPO

1
5

[ ] SUPRESSIVA 2 [ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ X ] MODIFICATIVA
[ ] ADITIVA
AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

UF
CE

PÁGINA
01/01

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________
Altere-se o art. 1° da Medida Provisória 815/2017:
Art. 1º Fica a União autorizada a transferir aos entes federativos que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no exercício
de 2018, a título de apoio financeiro, o valor de R$ 4.000.000.000,00
(quatro bilhões de reais), conforme os critérios e as condições
estabelecidos nesta Medida Provisória, com o objetivo de superar
dificuldades financeiras emergenciais.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 815/2017 autoriza o repasse de apoio financeiro aos municípios no valor
de R$ 2 bilhões (MP 815/17).
Ocorre que, segundo a própria Exposição de Motivos do Governo, a redução do valor
repassado ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM apenas em 2017 foi de cerca de
R$ 4 bilhões.
Trata-se de recursos fundamentais aos municípios, indispensáveis para permitir a manutenção
da prestação dos serviços públicos básicos e essenciais à população.
Dessa forma, a presente emenda tem por objetivo restituir o FPM pelo valor que foi reduzido
em 2017, ou seja, R$ 4 bilhões.

____/____/____
DATA

___________________________________________________
ASSINATURA
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MPV 815
00004
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815, DE 2017
TIPO

1
5

[ ] SUPRESSIVA 2 [ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ X ] MODIFICATIVA
[ ] ADITIVA
AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

UF
CE

PÁGINA
01/01

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________
Altere-se o art. 1° da Medida Provisória 815/2017:
Art. 1º Fica a União autorizada a transferir aos entes federativos que
recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em até 30
dias da data da publicação desta Lei, a título de apoio financeiro, o
valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), conforme os
critérios e as condições estabelecidos nesta Medida Provisória, com o
objetivo de superar dificuldades financeiras emergenciais.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 815/2017 autoriza o repasse de apoio financeiro aos municípios no valor
de R$ 2 bilhões (MP 815/17). Todavia, não fixa prazo certo para liberação dos recursos,
estabelecendo, apenas, que a transferência deverá ocorrer no exercício de 2018.
Considerando que se trata de recursos fundamentais aos municípios, indispensáveis para
permitir a manutenção da prestação dos serviços públicos básicos e essenciais à população,
há de se determinar o repasse da verba com a maior celeridade possível.
Dessa forma, a presente emenda tem por objetivo determinar que os recursos de que trata a
MP sejam transferidos aos municípios dentro do prazo de 30 dias após a publicação da Lei
decorrente da MP.

____/____/____
DATA

______________________________________________
ASSINATURA
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ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE
EMENDAS
DATA DOU
29/12/17
Edição Extra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815, de 2017
AUTOR
DEPUTADO FEDERAL SUBTENENTE GONZAGA-PDT-MG
TIPO

1 ( ) SUPRESSIVA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

3 (X) MODIFICATIVA 4 () ADITIVA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União
aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM, no exercício de
2018.

Dê nova redação ao parágrafo único do art. 1º da MP nº 815, de 29 de
dezembro de 2017.
“Art. 1º .................................................................................................................................
Parágrafo único. A parcela que caberá a cada um dos Municípios será calculada e
entregue aos entes federativos nas mesmas proporções aplicáveis ao FPM para o ano de 2018, na
forma fixada pelo Poder Executivo Federal, em até trinta dias após a aprovação do crédito
orçamentário para essa finalidade.
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JUSTIFICATIVA
É importante que a União preste apoio financeiro aos Municípios, pois o
cenário recessivo em que se encontra a economia brasileira tem ocasionado uma
diminuição da arrecadação tributária. Assim, entendemos que os requisitos de urgência e
relevância estão preenchidos pelo risco imposto à sociedade de os municípios se verem
em uma situação de incapacidade de ofertarem serviços públicos básicos e essenciais à
população.
Contudo, principalmente, em um ano eleitoral, o parlamento tem que ficar
atendo às regras que mesmo bem intencionadas possam arranhar a imparcialidade e a
igualdade entre todos, motivo pelo qual entendemos salutar, estabelecer um prazo
máximo de 30 dias, após a aprovação do crédito orçamentário, para que os recursos
cheguem a todos os municípios, independentemente, de gestões politicas ou
partidárias.

Brasília, 06.02.18

Deputado Federal Subtenente Gonzaga- PDT/MG

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1030

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

MPV 815
00006

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815/2017

Dispõe sobre a prestação de apoio
financeiro pela União aos entes
federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM, no
exercício de 2018.

EMENDA MODIFICATIVA

Altere-se a redação do caput do art. 1º da Medida Provisória nº
815, de 29 de dezembro de 2017, para a seguinte:
“Art. 1º Fica a União autorizada a transferir aos entes
federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios FPM, no exercício de 2018, a título de apoio financeiro, o valor de
R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), conforme os
critérios e as condições estabelecidos nesta Medida Provisória,
com o objetivo de superar dificuldades financeiras emergenciais.”

JUSTIFICATIVA

Os recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM
constituem parcela fundamental da receita da maioria dos municípios
brasileiros, especialmente os de pequeno porte.
A exposição de motivos da Medida Provisória 815/2017
reconhece que “o Fundo de Participação dos Municípios – FPM, em
particular, vem sofrendo reduções nos seus montantes nominais,
sendo que para 2017 a perda total estimada atualmente perfaz
valores superiores a R$ 4,0 bilhões”.
A exposição de motivos da MP também reconhece que “a
continuidade das dificuldades fiscais com recorrentes frustrações
entre o valor estimado e o realizado reduz a capacidade estatal para
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assegurar à população serviços públicos básicos como os de
segurança ou de saúde, resultando, em alguns casos, na paralisação
de atendimento à população”.
Ainda assim, a medida provisória propõe o apoio financeiro pela
União aos entes que recebem o FPM, como forma de compensar a
sua queda, de apenas R$ 2 bilhões, ou seja, menos da metade do
valor que a própria exposição de motivos da MP reconhece que
houve de perdas para 2017, portanto insuficiente para garantir a
manutenção dos serviços públicos básicos ofertados pelos
municípios à população.
A presente emenda propõe que o valor da compensação seja
de R$ 4 bilhões, conforme sugestão enviada aos parlamentares pela
Associação Brasileira de Municípios – ABM.
A nota da ABM também recorda que, em 2010, o governo Lula
compensou integralmente a queda do FPM que ocorreu em 2009 em
relação ao valor de 2008.
Sala das Comissões, em 8 de fevereiro de 2017.

Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815, de 2017
Autor PEDRO UCZAI

Partido

PT
1.

Supressiva

2.

Substitutiva

3. (X) Modificativa

4. Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Modifique-se o art. 1º da Medida Provisória nº 815, de 2017, para que passe a constar a
seguinte redação:
“Art. 1º Fica a União autorizada a transferir aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 2018, a título de apoio financeiro, o valor
de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), conforme os critérios e as condições
estabelecidos nesta Medida Provisória, com o objetivo de superar dificuldades financeiras
emergenciais.”

JUSTIFICAÇÃO
Apresentei em julho de 2017 a PEC 339/17, ou PEC Municipalista, que eleva em 1 ponto
percentual o repasse aos municípios dos recursos obtidos com a arrecadação de impostos a
que se refere o artigo 159 da Constituição Federal, visando ajustar o pacto federativo com o
objetivo de garantir mais dinheiro para o custeio das administrações municipais.
Em valores absolutos, este acréscimo de 1 ponto percentual no repasse ao Fundo de
Participação dos Municípios representam, aproximadamente, R$ 3 bilhões a mais no
orçamento dos municípios brasileiros. A PEC também prevê que os repasses sejam feitos no
primeiro decênio do mês de março de cada ano.
A presente emenda tem por finalidade aumentar em 1 ponto percentual o repasse ao Fundo
de Participação dos Municípios, no mês de março de 2018, no montante de R$ 3 bilhões de
reais, em consonância àquilo perseguido com a apresentação da referida Proposta de
Emenda Constitucional.

PARLAMENTAR

Deputado
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815, de 2017
Autor PEDRO UCZAI

Partido

PT
1.

Supressiva

2.

Substitutiva

3. (X) Modificativa

4. Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Modifique-se o art. 2º da Medida Provisória nº 815, de 2017, para que passe a constar a
seguinte redação:
“Art. 2º Os recursos transferidos na forma estabelecida nesta Medida Provisória serão
aplicados pelos entes federativos preferencialmente nas áreas de saúde, educação e
agricultura familiar. ”

JUSTIFICAÇÃO
A agricultura familiar tem exercido papel estratégico na economia brasileira e vem se
consolidando progressivamente como a principal produtora dos alimentos que veem a mesa
das famílias brasileiras. Justamente por este viés, de produzir majoritariamente alimentos de
consumo direto ou pouco processados, como os grãos, frutas e legumes, carnes e ovos, e
não commodities para exportação, é que este segmento produtivo precisa ser protegido e
fortalecido por políticas públicas estruturantes e contundentes. No entanto, a agricultura
familiar no Brasil, com seus mais de 4 milhões de estabelecimentos, sofre diretamente e com
mais incidência, os efeitos das intempéries climáticas, como secas e enchentes, os efeitos
das oscilações de preços, que ora valorizam e ora depreciem fortemente os produtos, além
de sofrerem as imposições que as cadeias produtivas muitas vezes exercem sobre a
produção, neste caso, sendo um bom exemplo, a cadeia de leite e derivados. Para isto, é
importante manter as organizações econômicas da agricultura familiar em funcionamento,
saneadas e com condições de dialogar com o mercado, dando vazão à produção
agropecuária familiar. Esta medida diferenciada no teor desta MP, dá tratamento justo e
necessário às estas organizações econômicas da agricultura familiar.

PARLAMENTAR

Deputado
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815, de 2017
Autor PEDRO UCZAI

Partido

PT
1. Supressiva

2. Substitutiva

3.

Modificativa

4. (X) Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se onde couber:
Art. X Os arts.1°, 2°, 3° e 8° da Lei 13.496, de 24 de outubro de 2017, passam a vigorar
acrescidos dos seguintes dispositivos:
Art. 1° ........................................................
§ 7º No caso das cooperativas e empreendimentos da agricultura familiar de que trata a Lei
11.326, de 24 de julho de 2006, e seus regulamentos, o Pert abrange os débitos de natureza
tributária e não tributária vencidos até 28 de fevereiro de 2018, inclusive aqueles objeto de
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou
provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação desta Lei, desde que o
requerimento seja efetuado até 30 de junho de 2018.
Art. 2° ........................................................
V - no caso das cooperativas e empreendimentos da agricultura familiar de que trata a Lei
11.326, de 24 de julho de 2006, e seus regulamentos, pagamento em espécie de, no mínimo,
1% (um por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em 8 (oito) parcelas mensais
e sucessivas, vencíveis de fevereiro de 2018 a setembro de 2018, e o restante parcelado em
até 240 (duzentas e quarenta vezes) vencíveis a partir de outubro de 2018, com redução de
100% (cem por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) das multas de mora, de
ofício ou isoladas.
Art. 3° ........................................................
III - no caso das cooperativas e empreendimentos da agricultura familiar de que trata a Lei
11.326, de 24 de julho de 2006, e seus regulamentos, pagamento em espécie de, no mínimo,
1% (um por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em 8 (oito) parcelas mensais
e sucessivas, vencíveis de fevereiro de 2018 a setembro de 2018, e o restante parcelado em
até 240 (duzentas e quarenta vezes) vencíveis a partir de outubro de 2018, com redução de
100% (cem por cento) dos juros de mora, de 100% (cem por cento) das multas de mora, de
ofício ou isoladas, e de 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários
advocatícios.
Art. 8° ........................................................
§ 4° No caso das cooperativas e empreendimentos da agricultura familiar de que trata a Lei
11.326, de 24 de julho de 2006, e seus regulamentos, o valor de cada prestação mensal, por
ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do
pagamento, e de 0,2% (dois décimos por cento) relativamente ao mês em que o pagamento
for efetuado.
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JUSTIFICAÇÃO
A agricultura familiar tem exercido papel estratégico na economia brasileira e vem se
consolidando progressivamente como a principal produtora dos alimentos que veem a mesa
das famílias brasileiras. Justamente por este viés, de produzir majoritariamente alimentos de
consumo direto ou pouco processados, como os grãos, frutas e legumes, carnes e ovos, e
não commodities para exportação, é que este segmento produtivo precisa ser protegido e
fortalecido por políticas públicas estruturantes e contundentes. No entanto, a agricultura
familiar no Brasil, com seus mais de 4 milhões de estabelecimentos, sofre diretamente e com
mais incidência, os efeitos das intempéries climáticas, como secas e enchentes, os efeitos
das oscilações de preços, que ora valorizam e ora depreciem fortemente os produtos, além
de sofrerem as imposições que as cadeias produtivas muitas vezes exercem sobre a
produção, neste caso, sendo um bom exemplo, a cadeia de leite e derivados. Para isto, é
importante manter as organizações econômicas da agricultura familiar em funcionamento,
saneadas e com condições de dialogar com o mercado, dando vazão à produção
agropecuária familiar. Esta medida diferenciada no teor desta MP, dá tratamento justo e
necessário às estas organizações econômicas da agricultura familiar.

PARLAMENTAR

Deputado
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 815, de 29 de dezembro de 2017
Nº do Prontuário

Autor

Paulo Pimenta PT/RS
1. ____ Supressiva 2.__Substitutiva
Página

Artigo

3. _X_
Modificativa

4. ____Aditiva

Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao caput do artigo 1° da MP 815/2017 a seguinte redação:
“Art. 1º Fica a União autorizada a transferir aos entes federativos que recebem o
Fundo de Participação dos Municípios – FPM, no exercício de 2018, a título de
apoio
R$ 4.000.000.000,00
financeiro, o valor
(quatro
de bilhões de reais)
,
conforme os critérios e as condições estabelecidas nesta Medida Provisória, com
o objetivo de superar dificuldade financeiras emergenciais.
.......................................................

JUSTIFICAÇÃO

O principal argumento pela urgência e relevância da MP está relacionado
à enorme crise das finanças dos municípios. Segundo estimativa da área econômica,
contida na exposição de motivos que acompanha a MP sob comento, em 2017 houve
uma perda nominal de mais de R$ 4,0 bilhões das receitas municipais recebidas a
título do FPM.

Aliás, considerando a ampliação da margem de crescimento das despesas
para 2018, existe um espaço fiscal de incremento das despesas esse ano, em relação
a 2017, da ordem de R$ 89,0 bilhões, bem superior aos R$ 38,0 bilhões que foi a
margem de ampliação da execução orçamentária federal de 2017 em relação a 20161.

Essa margem, embora não seja alta em relação ao conjunto das despesas
primárias – obrigatórias e discricionárias –, permite um incremento no montante deste
apoio financeiro, importante para os municípios.

1

Jornal Valor Econômico, pag A2, edição impressa 01/02/2018, Ribamar Oliveira.
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Nesse contexto, proponho emenda no sentido de ampliar o montante de
recursos a serem repassados para os Municípios de R$ 2,0 bilhões para R$ 4,0
bilhões, de forma a recuperar as perdas verificadas em 2017.
PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

MP n° 815/2017
Nº do Prontuário

Autor

Paulo Pimenta PT/RS
1. ___ Supressiva
Página

2.__Substitutiva
Artigos

3. ___
Modificativa

4. _X_Aditiva

Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se o seguinte artigo na MP n° 815/2017.
Art. X O art. 10 da Lei de n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação.
“Art. 10 Os lucros e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no País
ou no exterior, integram a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário e ficam
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1º O imposto de renda retido na fonte nos termos do caput é considerado:
I – antecipação do devido na declaração de ajuste anual da pessoa física, quando o
beneficiário for pessoa física domiciliada no País; e
II – devido exclusivamente na fonte, nos demais casos.
§ 2º A distribuição, pagamento, crédito ou remessa, por fonte situada no País, de lucros e
dividendos a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país definido como de
tributação favorecida será tributado à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento)
exclusivamente na fonte, na data da distribuição, pagamento, crédito ou remessa.

JUSTIFICAÇÃO
O artigo proposto na presente emenda objetiva sanar uma importante distorção atualmente
existente no regramento da legislação tributária nacional. Para isso, revoga a atual isenção do
imposto de renda devido sobre lucros e dividendos pagos pelas empresas. Dentre os países da
OCDE, organização que engloba as economias mais desenvolvidas do mundo e vários países
emergentes, a isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos, introduzida no Brasil no
final de 1995, apenas existe na Estônia. Tal singularidade não surpreende, já que é difícil
justificar que, como hoje ocorre no Brasil, enquanto a renda do trabalho é tributada, a renda
paga aos detentores do capital não o seja.
PARLAMENTAR
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Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 815, de 29 de dezembro de 2017
Nº do Prontuário

Autor

Paulo Pimenta PT/RS
1. ____ Supressiva 2.__Substitutiva
Página

Artigo

3. ____Modificativa 4. _X_Aditiva
Parágrafo

5. __Substitutivo Global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber, na MP 815/17, renumerando-se os demais artigos:

Art. 1o O art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.1º ......................................................................
.........................................................................................
IX - do mês de abril do ano-calendário de 2015 até o mês de dezembro do ano-calendário de
2017 :
..............................................................................................
X - a partir do mês de janeiro do ano-calendário de 2018:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 2.170,92
De 2.170,93 até 3.222,95
De 3.222,96 até 4.276,95
De 4.276,96 até 5.318,67
Acima de 5.318,67

Alíquota (%)
7,5
15
22,5
27,5

Parcela a Deduzir do IR (R$)
162,82
404,54
725,31
991,25

Art. 2º A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.6º .......................................................................
..........................................................................................
XV ............................................................................
.........................................................................................
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos),por mês, do mês de abril
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do ano-calendário de 2015 até junho do ano-calendário de 2018; e
j) R$ 2.170,93 (dois mil cento e setenta reais e noventa e três centavos) por mês, a partir do
mês de julho do ano-calendário de 2018;
.................................................................................” (NR)
“Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto
sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
...............................................................................” (NR)
“Art. 12-B. Os rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes ao anocalendário em curso, serão tributados, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Art. 3º A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art.4º ........................................................................
...........................................................................................
III- ..............................................................................
............................................................................................
i) R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir do mês de abril
do ano-calendário de 2015 e até o mês de junho do ano-calendário de 2018; e
j) R$ 216,17 (duzentos e dezesseis reais e dezessete centavos), a partir do mês de julho do
ano-calendário de 2018;

...........................................................................................
VI- .............................................................................
..........................................................................................
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês, a partir do mês
de abril do ano-calendário de 2015 até o mês de junho de 2018; e
j) R$ 2.170,92 (dois mil cento e setenta reais e noventa e dois centavos) por mês, a partir do
mês de julho do ano-calendário de 2018;
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...............................................................................” (NR)
“Art.8º .........................................................................
..........................................................................................
II- ..............................................................................
..........................................................................................
b) ...............................................................................
............................................................................................
10. R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), para os
anos-calendário de 2015, 2016 e 2017; e
11. R$ 4.060,82 (quatro mil e sessenta reais e oitenta e dois centavos), a partir do anocalendário de 2018;

c) ..............................................................................
...........................................................................................
9. R$ 2.275,08 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos) para os anoscalendário de 2015, 2016 e 2017; e
10. R$ 2.594,05 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) a partir do
ano-calendário de 2018;

..........................................................................................
j) (VETADO).
..................................................................................” (NR)
“Art. 10 ......................................................................
...........................................................................................
IX - R$ 16.754,34 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos) para os anos-calendário de 2015, 2016 e 2017; e
X - R$ 19.103,30 (dezenove mil cento e três reais e trinta centavos) a partir do ano-calendário
de 2018.

...................................................................................” (NR)
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Justificação
Sabendo que não há reajuste da tabela progressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física desde
o ano-calendário de 2015, faz-se necessário verificar as perdas ocorridas no período para um
justo reajuste dos valores cobrados do contribuinte brasileiro.
Em 2016 e 2017 , a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
atingiu, respectivamente 6,29% e 2,95%.
A não correção da Tabela do IR pelo índice de inflação faz com que o contribuinte pague mais
imposto de renda do que pagava no ano anterior. Dados do Sindifisco Nacional, apontam uma
defasagem média acumulada de 83%, desde 1996.
A correção da defasagem da Tabela do IRPF deve se aplicar também a outras deduções previstas
na legislação do Imposto de Renda, especialmente às deduções com dependentes, às despesas
com educação e à parcela isenta dos rendimentos de aposentadoria, pensões e transferência para
reserva remunerada ou reforma, pagos aos contribuintes com mais de 65 anos de idade
Entendendo que é impossível rever a distorção acumulada nos anos anteriores a 2015. A
proposta aqui apresentada reajusta as faixas e os descontos previstos na declaração do Imposto
de Renda da Pessoa Física recompondo o IPCA verificado em 2016 e 2017 e a projeção oficiais
constantes da LOA 2018: 4,2% para 2018, totalizando 14,02%.

PARLAMENTAR

Deputado Paulo Pimenta
PT/RS
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MPV 815
00013

EMENDA Nº , 2018
(À MPV 815, DE 2017)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se na Medida Provisória nº 815, de 29 de dezembro de 2017, o seguinte
artigo:
“Art. ___ A União adotará sistemática de equalização para entrega de
recursos do Orçamento Geral da União, ao Fundo de Participação dos
Municípios - FPM, nos termos de regulamento, observado o seguinte:
I - a equalização será feita mediante antecipação por meio de repasse de
recursos do Orçamento Geral da União, quando verificada a redução do
montante nominal entregue ao Fundo e apurada pelo valor correspondente à
variação nominal negativa acumulada no ano em relação aos valores a ele
transferidos nos mesmos meses do ano imediatamente anterior;
II - a equalização de recursos será mensal e executada à conta da dotação
orçamentária do FPM;
III - a apuração da primeira variação de que trata o inciso I, em cada
exercício, dar-se-á em relação aos montantes entregues ao FPM no período de
janeiro a abril de cada ano;
IV - o crédito mensal do valor relativo à equalização será efetuado, em
parcela única, até o vigésimo dia do mês subsequente ao período objeto da
apuração.”

JUSTIFICATIVA

Os recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM constituem parcela
fundamental da receita da maioria dos municípios brasileiros, especialmente os
de pequeno porte.
A exposição de motivos da Medida Provisória 815/2017 reconhece que “o Fundo
de Participação dos Municípios – FPM, em particular, vem sofrendo reduções nos
seus montantes nominais, sendo que para 2017 a perda total estimada atualmente
perfaz valores superiores a R$ 4,0 bilhões”.
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A exposição de motivos da MP também reconhece que “a continuidade das
dificuldades fiscais com recorrentes frustrações entre o valor estimado e o
realizado reduz a capacidade estatal para assegurar à população serviços
públicos básicos como os de segurança ou de saúde, resultando, em alguns casos,
na paralisação de atendimento à população”.
A presente emenda propõe que seja estabelecido um mecanismo de proteção de
caráter institucional que preserve a capacidade financeira dos municípios em
momentos de queda do FPM, conforme sugestão enviada aos parlamentares pela
Associação Brasileira de Municípios – ABM.

Brasília,

de fevereiro de 2017.

Senadora FÁTIMA BEZERRA – PT/RN
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº
816, de 2017, que "Cria cargos em comissão para compor os Conselhos de Supervisão
dos Regimes de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal."

PARLAMENTARES
Deputado Federal José Guimarães (PT/CE)
Deputado Federal André Figueiredo (PDT/CE)
Deputado Federal Paulo Pimenta (PT/RS)

EMENDAS NºS
001
002
003

TOTAL DE EMENDAS: 3
DESPACHO: Encaminhe-se à Comissão Mista da Medida Provisória nº 816, de 2017

Página da matéria
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MPV 816
00001
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 816, DE 2017
TIPO

1
5

[ ] SUPRESSIVA
[ ] ADITIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ X ] MODIFICATIVA

AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

UF
CE

PÁGINA
01/02

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________
Altere-se o art. 1° da Medida Provisória 816/2017:
“Art. 1º Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo federal, três
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
- DAS de nível 6, destinados à composição dos Conselhos de
Supervisão dos Regimes de Recuperação Fiscal dos Estados e do
Distrito Federal, instituídos pela Lei Complementar nº 159, de 19 de
maio de 2017.
§1° A criação de que trata o caput dependerá de aprovação de
dotação orçamentária específica, que não poderá ser viabilizada
pelo cancelamento de dotações das áreas da seguridade social,
educação e segurança pública.
§ 1º Os Conselhos de Supervisão ficarão vinculados ao Ministério da
Fazenda.
§ 2º Os membros de que tratam os incisos I e II do § 1º do art. 6º da
Lei Complementar nº 159, de 2017, poderão participar de até três
Conselhos de Supervisão simultaneamente.
§ 3º A ocupação dos cargos de que trata o caput estará adstrita à
vigência do Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito
Federal.”

JUSTIFICAÇÃO
A MP viabiliza a criação dos cargos de Conselheiro de Supervisão dos Regimes de
Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal (DAS 6), conforme previsto pelo art.
6°, §4°, da Lei Complementar 159/2017.
Segundo a Exposição de Motivos, a criação é necessária, pois o Rio de Janeiro enviou pedido
de Recuperação em julho de 2017.
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Ocorre que a criação dos cargos em comissão do Grupo-DAS promoverá impacto
orçamentário estimado em R$ 252 mil em 2017, considerando o provimento dos cargos em
setembro, e de R$ 791 mil em 2018 e R$ 827 mil em 2019.
Dessa forma, a presente emenda visa a garantir que os recursos para a criação desses cargos
não sejam oriundos do cancelamento de dotações de áreas mais prioritárias, quais sejam, as
áreas da seguridade social, educação e segurança pública.

____/____/____
DATA

_____________________________________________
ASSINATURA
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MPV 816
00002
ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

/

DATA
/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 816, de 2017
Nº PRONTUÁRIO

AUTOR
DEPUTADO ANDRE FIGUEIREDO
TIPO
1 (X ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

ARTIGO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Suprima-se o artigo 1º da Medida Provisória nº 816, de 2017
JUSTIFICATIVA
No atual cenário recessivo em que se encontra o Estado Brasileiro, não é razoável a criação
de 3 cargos em comissão DAS nível 6 para compor os Conselhos de Supervisão dos Regimes de
Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal.
Os referidos Conselhos são compostos por um membro do Ministério da Fazenda, um do
Tribunal de Contas da União e um indicado pelo Estado em Regime de Recuperação Fiscal. É
possível que esses órgãos redistribuam os cargos em comissão existentes em cada âmbito
respectivo para compor os referidos Conselhos.
Além disso, o Governo justifica a urgência e relevância da presente MP sob o argumento de
que a não criação dos cargos impediria uma possível homologação do Regime de Recuperação
Fiscal proposto pelo Estado do Rio de Janeiro. No entanto, no dia 5 de setembro de 2017 – mais
de 3 meses antes da edição da MP - foi homologado o acordo de recuperação fiscal do Rio de
Janeiro com a União, demonstrando a desnecessidade de criação dos cargos em comissão em
questão.

ASSINATURA
Brasília,

de

de 2018.
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MPV 816
00003

MEDIDA PROVISÓRIA No 816, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017

(Do Sr. Paulo Pimenta)

Cria cargos em comissão para compor os
Conselhos de Supervisão dos Regimes de
Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito
Federal.
EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se a redação do caput do Art. 1º da MP 816/2017 de 29 de dezembro de
2017, conforme se segue:
................................................................................................................
Art. 1º Fica a cargo do Ministério da Fazenda a cessão de três cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS de nível 6,
destinados à composição dos Conselhos de Supervisão dos Regimes de
Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, instituídos pela Lei
Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017.
................................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO
A MP 816/2017 Trata de criação em caráter permanente de novos
cargos em comissão para um Conselho de caráter provisório.
A MP 816/2017 subordina, no §1º do Art. 1º., o Conselho ao
Ministério da Fazenda que dispõe atualmente de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS de nível 6, podendo assim ceder esses
cargos em comissão para os trabalhos da Comissão.
Art. 1º “§ 1º Os Conselhos de Supervisão ficarão vinculados ao Ministério da Fazenda.”

O caráter provisório dos cargos é informado na própria medida
provisória no “§ 3º do Art. 1º.
caput
Art.
1º “§ 3º A ocupação dos cargos de que trata o
estará adstrita à vigência do
Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal.”

O Governo com essa medida de criação de novos cargos
permanentes para Conselho de caráter provisório contradiz a política de
congelamento das despesas públicas imposta pela PEC 241 (ou 55), que teve
como objetivo frear a trajetória de crescimento dos gastos públicos e tenta
equilibrar as contas públicas, fixando por até 20 anos, um limite para as
despesas: determinando que o gasto realizado no ano anterior corrigido pela
inflação (na prática, em termos reais - na comparação do que o dinheiro é capaz
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Câmara dos Deputados
de comprar em dado momento - fica praticamente congelado). Se entrar em vigor
em 2017, portanto, o Orçamento disponível para gastos será o mesmo de 2016,
acrescido da inflação daquele ano. A medida vale para os três Poderes –
Executivo, Legislativo e Judiciário.
Assim a emenda vem no encontro de atender as Medidas impostas
pela Pec do Teto dos Gastos Públicos evitando a criação de novas despesas
permanentes de caráter continuado, e, no caso específico, com o agravante de
serem utilizados em Conselho de caráter provisório.
Encaminho, pois a meus pares a presente emenda para a MP 816
de 2017 para análise e aprovação.

Brasília, 15 de fevereiro de 2018.

Paulo Pimenta
Deputado Federal (PT/RS)
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº
817, de 2018, que "Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017,
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis
aos servidores civis, aos militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências."

PARLAMENTARES
Senador Valdir Raupp (PMDB/RO)
Senador Acir Gurgacz (PDT/RO)
Deputado Federal Rôney Nemer (PP/DF)
Deputada Federal Laura Carneiro (PMDB/RJ)
Deputada Federal Gorete Pereira (PR/CE)
Deputado Federal Cabuçu Borges (PMDB/AP)
Deputada Federal Mariana Carvalho (PSDB/RO)
Deputado Federal Marcos Rogério (DEM/RO)
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
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MPV 817
00001

EMENDA Nº

– CMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Dê-se ao inciso I do art. 35 da Medida Provisória nº 817, de 4
de janeiro de 2018, a seguinte redação:
“Art. 35. ....................................................
I – aos aposentados, reformados, inclusive militares da reserva
remunerada, e pensionistas de que trata o art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 98, de 2017, e o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 60, de 2009, vinculados aos respectivos regimes
próprios de previdência dos Estados do Amapá, de Roraima e de
Rondônia;
.....................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é promover ajuste no texto da
Medida Provisória nº 817, de 2018, para buscar assegurar a isonomia entre a
situação dos servidores aposentados e seus pensionistas dos ex-Territórios
Federais.
Efetivamente, como está o texto há claro choque com o
princípio constitucional da isonomia, que determina que pessoas que se
encontram em situações iguais devem ser tratadas igualmente.

Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP
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MPV 817
00002

EMENDA Nº

– CMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Dê-se ao art. 32 da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de
2018, a seguinte redação:
“Art. 32. Para fins do disposto nos arts. 5º e 6º da Emenda
Constitucional nº 98, de 2017, será considerada a data de 31 de
dezembro de 1987.”

JUSTIFICAÇÃO
O art. 32 da Medida Provisória nº 817, de 2018, estabelece que,
para fins do disposto nos arts. 5º e 6º da Emenda Constitucional nº 98, de
2017, será considerada a data de posse do primeiro Governador eleito, em
15 de março de 1987, nos termos da Emenda Constitucional nº 60, de 2009.
Ora, trata-se de norma interpretativa inconstitucional, uma vez
que restringe o que consta da referida Emenda Constitucional nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, cujos arts. 5º e 6º somente fazem referência ao ano de
1997, sem a limitação prevista nesse dispositivo da Medida Provisória.
Impõe-se, então, fazer o ajuste no texto.

Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP
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MPV 817
00003

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Suprima-se o §5º do art. 13 da Medida Provisória nº 817, de
2018.

JUSTIFICAÇÃO
A propositura fere direito constitucional pétreo, conforme
previsão do inciso XXXVI, do Art. 5º da Constituição Federal que diz: a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP
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MPV 817
00004

EMENDA Nº

– CMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Dê-se ao inciso II do art. 3º da Medida Provisória nº 817, de 4
de janeiro de 2018, a seguinte redação:
“Art. 3º ....................................................
...................................................................
II – aplica-se aos policiais civis ativos, inativos e pensionistas
optantes, inclusive àqueles a que se refere o art. 6º da Emenda
Constitucional nº 79, de 2014, e o art. 6º da Emenda Constitucional
nº 98, de 2017, a tabela de subsídios de que trata o Anexo VI à Lei
nº 11.358, de 19 de outubro de 2006;
.....................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é promover ajuste no texto da
Medida Provisória nº 817, de 2018, para deixar clara a situação dos policiais
civis inativos e seus pensionistas, compatibilizando o seu art. 3º, II, com o
que já está previsto no art. 35, III.
Não há, aqui, de fato, alteração de mérito, mas, tão somente, a
explicitação do texto.

Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP
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MPV 817
00005

EMENDA Nº

– CMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Dê-se ao caput do art. 3º e ao art. 20, todos da Medida Provisória
nº 817, de 4 de janeiro de 2018, a seguinte redação:
“Art. 3º Nos casos da opção para a inclusão em quadro em
extinção da União de que tratam o caput do art. 2º inciso II, a
Emenda Constitucional nº 60 de 2009, a Emenda Constitucional nº
79 de 2014 e a Emenda Constitucional nº 98 de 2017.
..........................................”
“Art. 20. Os servidores integrantes do PCC-Ext, os referidos no
caput do art. 2º inciso II e os referidos nos incisos II e III do caput
do art. 3º ficam submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei
nº 8.112, de 1990.”
JUSTIFICAÇÃO

A presente Emenda visa aperfeiçoar a Medida provisória nº
817/2017, compatibilizando-a com a Lei nº 8.878, de 11 maio de 1994, e
com o artigo 1º da Emenda Constitucional nº 79, de 2014.
A Medida Provisória 817/2018 em seu art. 2º, inciso VIII do §
2º prevê que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos
originalmente admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que
o legislador pretendeu enquadrar com a Lei nº 8.878/1994 com a mesma
simetria e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o art. 20 desta Medida Provisória,
submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do art. 1º, incisos I,
II, III do parágrafo único e o art. 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que
somente com a inclusão desta emenda haverá a plena adequação e legítima
compreensão do cumprimento da Lei, dando segurança jurídica e isonomia.
Portanto, forte são os argumentos de que as alterações sugeridas
aperfeiçoam a Medida Provisória e evitam futuras judicializações.
Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP
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MPV 817
00006

EMENDA Nº

– CMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Dê-se ao art. 21 da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de
2018, a seguinte redação:
“Art. 21. Aos empregados de que trata o art. 12, sem prejuízo dos
demais requisitos constitucionais, legais e regulamentares para o
ingresso no quadro em extinção da administração pública federal,
serão assegurados os direitos e as vantagens inerentes aos seus
servidores.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é estabelecer concretamente
uma isonomia de tratamento de Territórios Federais transformados em
estados no que tange aos critérios utilizados para transposição dos seus
servidores para o quadro em extinção da União.
Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP
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MPV 817
00007

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Suprima-se o §3º do art. 3º da Medida Provisória nº 817, de
2018.
JUSTIFICAÇÃO

Não há nenhuma razão para se manter no texto dispositivo que
fere a intenção legislativa contida na EC nº 60/2009, que garantiu o direito
de transpor àqueles que estavam prestando serviço ao ex-território de
Rondônia, na data em que foi transformado em Estado, bem como àqueles
admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data posse
do primeiro governador eleito em 15 de março de 1987.
Ademais, o texto apresenta citação de Lei que é revogada na
própria MP, fato que poderá prejudicar a eficácia jurídica do comando legal,
haja vista a expressa revogação da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.

Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP
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MPV 817
00008

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Dê-se a seguinte redação aos incisos I, II, V, VI, VIII e ao § 2º
e §5º do art. 2º, aos incisos I e III do art. 12 e inclua-se o inciso IV no § 1º
também do art. 12, ambos artigos da Medida Provisória 817, de 04 de janeiro
de 2018.
“Art. 2º.......................................................................
I – os integrantes da carreira policial militar e os servidores
municipais do ex-Território Federal de Rondônia que,
comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas
funções prestando serviço àquele ex-Território Federal ou a
prefeituras nele localizadas na data em que foi transformado em
Estado.
II – os servidores da administração direta e indireta,
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de
economia mista, os servidores municipais do Ex-Território de
Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio de 1994
absorvidos pela administração direta, os policiais militares
alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de
22 de dezembro de 1981 e aqueles admitidos regularmente nos
quadros do estado de Rondônia até a data de posse do primeiro
Governador eleito, em 15 de março de 1987;
...............................................................................
V – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, nos casos do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo
funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo
empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública
dos ex-Territórios Federais, dos Estados ou das prefeituras neles
localizadas;
VI – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os
ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, nos casos do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo
funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo
empregatício, estatutário ou de trabalho com empresa pública ou
sociedade de economia mista que haja sido constituída pelos ex-
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Territórios Federais ou pela União para atuar no âmbito deles,
inclusive as extintas;
VIII – os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional
nº 60, de 2009, demitidos ou exonerados por força do Decreto nº
8.954, de 2000, do Decreto nº 8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043,
de 2000, e do Decreto nº 9.044, de 2000, do Estado de Rondônia,
bem como os demitidos ou exonerados da administração indireta até
o exercício de 2000.
..........................................................................
§ 2º O enquadramento decorrente da opção prevista neste
artigo, para os servidores, para os policiais, civis ou militares, e para
as pessoas a que se referem os incisos III, IV e V do caput, que
tenham revestido essa condição, entre a transformação dos exTerritórios em Estados e 15 de março de 1987, no caso de
Rondônia, e outubro de 1993, nos casos do Amapá e de Roraima,
ocorrerá no cargo em que foram originariamente admitidos ou em
cargo equivalente.
...........................................................................
§ 5º As pessoas a que se referem este artigo, para efeito de
exercício em órgão ou entidade da administração pública estadual ou
municipal dos Estados de Rondônia, do Amapá e de Roraima, farão
jus à percepção de todas as gratificações e dos demais valores que
componham a estrutura remuneratória dos cargos em que tenham
sido enquadradas, ficando vedada, a sua redução ou supressão por
motivo de cessão ao Estado ou a seu Município”
“Art. 12. ........................................................
§ 1º ...............................................................
I – aos empregados que tenham mantido vínculo empregatício
amparado pelo mesmo contrato de trabalho em vigor em 15 da março
de 1987;
III - os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional nº
60, de 2009, demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954,
de 2000, do Decreto nº 8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000,
e do Decreto nº 9.044, de 2000, do Estado de Rondônia, bem como
os demitidos ou exonerados da administração indireta até o
exercício de 2000.
IV – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que o
ex-Território Federal foi transformado em Estado ou entre esta
data e 15 de março de 1987, relação ou vínculo empregatício com
empresa pública ou sociedade de economia mista que haja sido
constituída pelo ex-Território Federal ou pela União para atuar
no âmbito do ex-Território Federal, inclusive as extintas.
...............................................................................”
gf2018-00
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JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é promover ajuste no texto da
Medida Provisória nº 817, de 2018, para buscar assegurar a isonomia entre a
situação dos servidores dos ex-Territórios e dos empregados de suas
empresas públicas e sociedades de economia mista.
Efetivamente, como está o texto há claro choque com o
princípio constitucional da isonomia, que determina que pessoas que se
encontram em situações iguais devem ser tratadas igualmente.

Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP

gf2018-00
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MPV 817
00009

EMENDA Nº

– CMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Inclua-se no art. 3º da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, o
seguinte inciso VI:
“Art. 3º ....................................................
...................................................................
VI - aplica-se aos servidores integrantes da carreira jurídica de
Assistente Jurídico optantes o disposto no art. 20 da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 e no art. 22
da lei 10.549, de 13 de novembro de 2002.
.....................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
A legislação que regulamentou as formas de transposição para as
demais carreiras publicas abrangidas pela EC 60/2009, deixou de observar
aos ocupantes da carreira de Assistente Jurídico do Estado de Rondônia o
tratamento dado à carreira de Assistente Jurídico em extinção da União
Federal que tiveram o cargo transformado em cargo Advogado da União da
carreira de igual denominação da Advocacia-Geral da União, art. 22 da lei
nº 10.549, de 13 de novembro de 2002.
Desde idos de 1980 os advogados públicos contratados sob o título de
Assistente Jurídico, compuseram um único quadro jurídico do ex-Território
e Estado de Rondônia. Com o advento da instalação do Estado de Rondônia
e posteriormente a Lei 8112/1990, os advogados contratados antes da
instalação do Estado de Rondônia passaram a fazer parte de Quadro da União
e os contratados após a instalação do Estado de Rondônia passaram a
pertencer ao Quadro do Estado de Rondônia, por força da lei Complementar
41, de 22 de dezembro de 1981.
Em 11 de novembro de 2009, veio a Emenda Constitucional n. 60, que altera
o art.89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para dispor
sobre o quadro de servidores civis e militares do ex-Território Federal de
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Rondônia, transpondo-os para o Quadro da União assegurados os direitos e
vantagens a eles inerentes, verbis:
"Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais
do ex-Território Federal de Rondônia que, comprovadamente, se
encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele
ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os
servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei
Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos
regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do
primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, constituirão, mediante
opção, quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos
e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de
diferenças remuneratórias.

Os advogados - Assistentes Jurídicos, que por força das legislações
pertinentes permaneceram no Quadro da União, com o decorrer do tempo e
da regularização da carreira pela União Federal, foram transpostos para a
extinta carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, criada
pelo art.20, inciso III, da lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993,
cujo cargo foi posteriormente transformado em cargo de Advogado da União
da carreira de igual denominação da Advocacia-Geral da União, conforme
art. 22 da Lei nº 10.549, de 13 de novembro de 2002.
A situação se encontra sedimentada com o julgamento da ADI 2.731
pelo Supremo Tribunal Federal que considerou constitucional a MP 43/02
que transformou os assistentes jurídicos da AGU em advogados da União.
Foi entendido que a reestruturação de cargos não ofendia o artigo 131, que
exige lei complementar para dispor sobre a organização e funcionamento da
AGU.
Considerando os termos da EC 60/2009 tratamento diverso não se
admite aos advogados Assistentes Jurídicos, atuais servidores ocupantes do
cargo, abrangidos e amparados pela dita Emenda Constitucional 60, que
assegura a opção ao quadro em extinção da administração federal e
constituirão, mediante opção, quadro em extinção da administração federal,
assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes.
Ainda, a EC nº 79/2014, através do seu artigo 3º, assegura aos
servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e Rondônia
incorporação ao Quadro em extinção da União e enquadramento em cargos
de atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos
e carreiras da União, no nível de progressão alcançado, assegurados os
direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes. Também, no
gf2018-00
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3

artigo 4º, diz que: Cabe à União, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias, contado a partir da data de publicação desta Emenda Constitucional,
regulamentar o enquadramento de servidores estabelecido no art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo Único. No caso de a
União não regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante tem
direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data
do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.
Pois bem, temos todo o aparato legislativo constitucional de opção,
enquadramento e segurança dos direitos, vantagens e padrões remuneratórios
inerentes do cargo, mas, a União Federal vem insistindo em enquadrar os
atuais Assistentes Jurídicos como em outros cargos de nível superior,
tratando-os diferentemente dos Assistentes Jurídicos da União e ao arrepio
da Constituição, negando àqueles que tiveram contratação igual e nos mesmo
termos da época dos atuais Assistentes Jurídicos da União, agora Advogados
da União, com gritante desrespeito e preconceito com esses profissionais que
tanto contribuíram com a instalação e desenvolvimento do ex-Território
Federal e atual Estado de Rondônia.
Os servidores policiais civis e militares, também abrangidos pela EC
60/2009 obtiveram tratamento igualitário aos atuais servidores da União, não
havendo justificativa para a teima em dar tratamento desigual aos Assistentes
Jurídicos abrangidos pela mesma Emenda Constitucional.
A União vem recusando reiteradamente a transposição nos casos
análogos, sendo essa medida, que além de abusiva é inconstitucional, pois:

A EC 60/2009 não impôs nenhuma restrição temporal à fruição
do direito de transposição e integrar o Quadro em Extinção de
Assistente Jurídico da União;

Uma Lei de hierarquia inferior não pode limitar os direitos
concedidos pela EC nº 60/2009;

A União não efetuou a transposição devida logo após a EC
60/2009 e EC 79/2014, e nos prazos estabelecidos;

Os Assistentes Jurídicos a serem transpostos têm o direito
constitucional de transpor e serem enquadrados na extinta carreira
de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, criada pelo
art.20, inciso III, da lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, cujo cargo foi posteriormente transformado em cargo de
Advogado da União da carreira de igual denominação da Advocaciagf2018-00
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4

Geral da União, conforme art. 22 da Lei nº 10.549, de 13 de
novembro de 2002, por se encontrarem na mesma situação jurídica
dos então Assistentes Jurídicos da União e que o lapso temporal e as
EC impõe tratamento isonômico.
Portanto, a presente emenda busca manter os mesmos direitos dos
Assistente Jurídicos da União que tiveram o cargo transformado em cargo
de Advogado da União da carreira de igual denominação da AdvocaciaGeral da União, art. 22 da lei nº 10.549, de 13 de novembro de 2002, aos
Assistentes Jurídicos que optaram pela transposição.

Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP

gf2018-00
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MPV 817
00010

Gabinete Senador ACIR GURGACZ

EMENDA nº
- CM
(à MPV nº 817, de 2018)

Dê-se aos incisos III e VI do art. 2º da MPV nº 817, de 2018, a seguinte
redação:
“Art. 2º .....................................................................................
......................................................................................
III- a pessoa que revestiu a condição de servidor público
federal da administração direta, autárquica ou fundacional, de
servidor municipal ou de integrante da carreira policial, civil ou
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá, Roraima e de
Rondônia e que, comprovadamente, encontrava-se no exercício de
suas funções, prestando serviço à administração pública dos exTerritórios Federais ou de prefeituras neles localizadas, na data em
que foram transformados em Estado.
.........................................................................................
VI- a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os
ex- Territórios Federais do Amapá, Roraima e de Rondônia foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado, outubro de 1993 para Roraima e Amapá, e março de 1987
para Rondônia, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou
não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho
com empresa pública ou sociedade de Economia Mista que haja
sido constituída pelos ex- Territórios Federais do Amapá, Roraima
e Rondônia ou pela União para atuar no âmbito desses exTerritórios Federais, inclusive as extintas.
......................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda pretende incluir na disciplina dos dispositivos citados as
pessoas que mantiveram vínculo funcional com o ex-Território Federal de Rondônia.
A providência se impõe por força da incidência do princípio
constitucional da isonomia, assentado no caput do art. 5º da Constituição Federal, e
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Gabinete Senador ACIR GURGACZ

da impessoalidade, erigido como princípio expresso reitor da administração pública
pelo caput do art. 37 da mesma Norma Suprema.

Sala da Comissão, 05 de fevereiro de 2018.

Senador ACIR GURGACZ
PDT/RO
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MEDIDA PROVISÓRIA 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens
aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados dos
exTerritórios
Federais,
integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do
Ato
das
Disposições
Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional
nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº __________DE 2018

O artigo 2º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º.........................................................................................
...................................................................................................
II - os servidores da administração direta e indireta, autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedade de economia mista, os servidores municipais do
Ex-Território de Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio de
1994 absorvidos pela administração direta, os policiais militares alcançados pelo
disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 e
aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data de
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;

O artigo 3º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1071

“Art. 3º Nos casos da opção para a inclusão em quadro em extinção da União de
que tratam o caput do art. 2º inciso II, a Emenda Constitucional nº 60 de 2009, a
Emenda Constitucional nº 79 de 2014 e a Emenda Constitucional nº 98 de 2017.”

O artigo 20 da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. Os servidores integrantes do PCC-Ext, os referidos no caput do art. 2º
inciso II e os referidos nos incisos II e III do caput do art. 3º ficam submetidos
ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112, de 1990.”

JUSTIFICAÇÃO
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida Provisória
473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores prejudicados pelo
Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas públicas e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem
como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia
mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de
março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido:
I-

exonerados ou demitidos
constitucional ou legal;

com

violação

de

dispositivo

II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de
dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula
constante de acordo, convenção ou sentença normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política,
devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade
profissional em decorrência de movimentação grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente,
ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego
permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem
requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente
no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da
comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos
que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial
constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363,
de 2000) (grifo nosso).
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A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º prevê
que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente
admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que o legislador
pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória, submetidos ao
regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I, II, III
do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que somente com a
inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima compreensão do
cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do enquadramento legal.

A presente Emenda a Medida provisória nº 817/2017, compatibilizando-a
também e com o artigo 1º da Emenda Constitucional nº 79 de 2014 nos seguintes termos:
O artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, estabelece
expressamente como parte beneficiada os servidores da administração direta e indireta
dos ex-Territórios do Amapá e de Roraima.
Administração direta e indireta inclui as empresas de economia mista e as
empresas públicas.
Na regulamentação proposta na Medida Provisória nº 660, de 24 de
novembro de 2014 houve restrição ao mencionar os servidores abrangidos pelo
dispositivo Constitucional, quando foram mencionados aqueles da administração direta,
das autarquias e das fundações.
O Decreto nº 8.365 de novembro de 2014 no art. 6º parágrafo 5º exclui os
servidores de empresa públicas e sociedades de economia mista.
Art. 6o É vedada a admissão no quadro em extinção da União, com
fundamento na Emenda Constitucional nº 79, de 2014, dos
V - empregados de empresas públicas ou sociedades de economia
mista;
A definição das instituições que compõem as administrações direta e
indireta consta no artigo 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, o qual transcrevemos o inciso II, referente a administração indireta, para melhor
clareza.
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida Provisória
473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores prejudicados pelo
Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas públicas e de economia mista.
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Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem
como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia
mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de
março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido:
I-

exonerados ou demitidos
constitucional ou legal;

com

violação

de

dispositivo

II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de
dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula
constante de acordo, convenção ou sentença normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política,
devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade
profissional em decorrência de movimentação grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente,
ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego
permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem
requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente
no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da
comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos
que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial
constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363,
de 2000) (grifo nosso).

A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º prevê
que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente
admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que o legislador
pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória, submetidos ao
regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I, II, III
do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que somente com a
inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima compreensão do
cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do enquadramento legal.
Forte são as razões que nos deram total convicção nesta Emenda, com base
nos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal, das instâncias jurídicas de primeira e
segunda instâncias, de parecistas ilibados e de consultorias dessa Casa, de que as
alterações sugeridas aperfeiçoam a medida provisória, exalta a justiça, evita
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judicializações danosas ao país e que nos levaram a propor aos Nobres Pares o justo
acolhimento.

Sala das sessões,

de 2018

Deputado RÔNEY NEMER
PP/DF

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1075

MPV 817
00012

EMENDA Nº

de 2018

MEDIDA PROVISÓRIA 817/2018
(Deputada Federal Laura Carneiro)

O artigo 2º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º.........................................................................................
...................................................................................................
II - os servidores da administração direta e indireta, autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedade de economia mista, os servidores municipais do
Ex-Território de Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio de
1994 absorvidos pela administração direta, os policiais militares alcançados pelo
disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 e
aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data de
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;

O artigo 3º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Nos casos da opção para a inclusão em quadro em extinção da União de
que tratam o caput do art. 2º inciso II, a Emenda Constitucional nº 60 de 2009, a
Emenda Constitucional nº 79 de 2014 e a Emenda Constitucional nº 98 de 2017.”

O artigo 20 da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. Os servidores integrantes do PCC-Ext, os referidos no caput do art. 2º
inciso II e os referidos nos incisos II e III do caput do art. 3º ficam submetidos
ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112, de 1990.”
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JUSTIFICAÇÃO

A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida Provisória
473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores prejudicados pelo
Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas públicas e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem
como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia
mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de
março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido:
I-

exonerados ou demitidos
constitucional ou legal;

com

violação

de

dispositivo

II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de
dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula
constante de acordo, convenção ou sentença normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política,
devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade
profissional em decorrência de movimentação grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente,
ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego
permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem
requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente
no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da
comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos
que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial
constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363,
de 2000) (grifo nosso).

A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º prevê
que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente
admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que o legislador
pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria e isonomia.
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Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória, submetidos ao
regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I, II, III
do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que somente com a
inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima compreensão do
cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do enquadramento legal.

A presente Emenda a Medida provisória nº 817/2017, compatibilizando-a
também e com o artigo 1º da Emenda Constitucional nº 79 de 2014 nos seguintes termos:
O artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, estabelece
expressamente como parte beneficiada os servidores da administração direta e indireta
dos ex-Territórios do Amapá e de Roraima.
Administração direta e indireta inclui as empresas de economia mista e as
empresas públicas.
Na regulamentação proposta na Medida Provisória nº 660, de 24 de
novembro de 2014 houve restrição ao mencionar os servidores abrangidos pelo
dispositivo Constitucional, quando foram mencionados aqueles da administração direta,
das autarquias e das fundações.

O Decreto nº 8.365 de novembro de 2014 no art. 6º parágrafo 5º exclui os
servidores de empresa públicas e sociedades de economia mista.
Art. 6o É vedada a admissão no quadro em extinção da União, com
fundamento na Emenda Constitucional nº 79, de 2014, dos
V - empregados de empresas públicas ou sociedades de economia
mista;
A definição das instituições que compõem as administrações direta e
indireta consta no artigo 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, o qual transcrevemos o inciso II, referente a administração indireta, para melhor
clareza.
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida Provisória
473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores prejudicados pelo
Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas públicas e de economia mista.

Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem
como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia
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mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de
março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido:
I-

exonerados ou demitidos
constitucional ou legal;

com

violação

de

dispositivo

II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de
dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula
constante de acordo, convenção ou sentença normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política,
devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade
profissional em decorrência de movimentação grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente,
ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego
permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.

Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem
requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente
no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da
comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos
que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial
constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363,
de 2000) (grifo nosso).

A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º prevê
que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente
admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que o legislador
pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria e isonomia.

Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória, submetidos ao
regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.

O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I, II, III
do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que somente com a
inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima compreensão do
cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do enquadramento legal.
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Forte são as razões que nos deram total convicção nesta Emenda, com base
nos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal, das instâncias jurídicas de primeira e
segunda instâncias, de parecistas ilibados e de consultorias dessa Casa, de que as
alterações sugeridas aperfeiçoam a medida provisória, exalta a justiça, evita
judicializações danosas ao país e que nos levaram a propor aos Nobres Pares o justo
acolhimento.

Sala das sessões,

de 2018

Deputada Federal Laura Carneiro
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas
de salários, vencimentos, soldos e demais
vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados dos ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em extinção de
que trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA N.º
Inclua-se onde couber:
Art ... Inclua-se o artigo 7º-A na Lei 12.158, de 28 de dezembro
de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º-A Aplica-se o disposto nesta Lei aos integrantes do
Quadro de Cabos da Aeronáutica (QCB) e do Quadro Especial
de Sargentos da Aeronáutica (QESA).
§1º Serão beneficiados ainda os cabos que foram transferidos
para reserva após o Decreto 89.394, de 21 de fevereiro de 1984,
e as pensionistas dos militares que faleceram após o Decreto nº
3.690, de 19 de dezembro de 2000.
§2º Não serão beneficiados por esta lei os cabos que
ingressaram na FAB após 31 e julho de 2010.

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta foi elaborada considerando a necessidade de
possibilitar igualdade de carreira aos Cabos e Sargentos do Quadro Especial da Aeronáutica,
nos mesmos modos efetuados aos Taifeiros da Aeronáutica pela Lei nº 12158, de 28 de
dezembro de 2009, atendidos requisitos de tempo de serviço e de mérito para a promoção dos
militares pertencentes ao Quadro de Cabos e Quadro Especial de Sargentos até à graduação
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de Suboficiais, como reconhecimento ao trabalho desempenhado por esses militares e visando
estimular o empenho profissional desse segmento militar.
A limitação na promoção desse militares à graduação de até Suboficial
contrasta com o estabelecido para os Taifeiros da Aeronáutica, razão pela qual é necessário
esclarecer os motivos que baseiam essa distinção.
Os Taifeiros da Aeronáutica, hoje tem a possibilidade de promoção até à
graduação de suboficial, que foi beneficiados pela Lei nº 12158, de 28 de dezembro de 2009.
Já os Cabos, são promovidos somente a Terceiros Sargentos sem previsão de promoção as
demais graduações.
Já na Aeronáutica, a criação do Quadro Especial de Sargentos ocorreu a
dezesseis anos depois, da Portaria nº 120/GM3, de 20 de janeiro de 1984, quando promoveu
os Cabos femininos da Aeronáutica a Terceiro Sargento, com direito a progressão a Suboficial.
Em nenhuma ocasião, houve no Comando do Aeronáutica a previsão legal do oferecimento de
cursos internos aos cabos da ativa com estabilidade assegurada, que possibilitasse uma
ascensão profissional similar à dos Cabos Femininos e o dos Taifeiros da Aeronáutica.
Ressalte-se, ainda, que os Cabos da Força Aérea integrantes do Quadro
Especial da Aeronáutica possuem a capacitação e o desempenho profissional e na sua maioria
tem escolaridade de nível de Segundo Grau, o que os habilite a uma ascensão além da
graduação de terceiro-sargento, pois, enquanto a escolaridade exigida para a admissão na
escola de Especialista da Aeronáutica é de nível médio completo.
Os Sargentos pertencentes ao Quadro Especial da Aeronáutica são
formados quando Cabo, nas varias especialidade existentes da FAB, que são as mesmas
ensinadas na Escola de Especialistas da Aeronáutica, mais ocupam função auxiliar, embora
execute as mesmas tarefas dos Sargentos Especialistas.
Para ser promovido à graduação de 3º sargento, precisam ser aprovado no
Estágio de Adaptação de Sargentos, com duração aproximada de 40 (quarenta) dias, pois já
executam os serviços na suas especialidades há mais de 20 (vinte) anos, sendo concebido
para atender as varias especialidades existente na FAB, predominantemente administrativa,
segurança e manutenção.
A graduação de suboficial não implicará extremo conhecimento, pois a
promoção acontecerá na passagem para reserva, apenas mantendo o reconhecimento dos
anos que esta classe de militares deixou de ascender na carreira.
Por fim, o parágrafo único do art. 59 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980 (Estatuto dos Militares), dispõe que o planejamento da carreira de oficiais e praças é
atribuição de cada uma das Forças Singulares. O art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de
junho de 1999, reforça a proposta de independência na direção e na gestão de cada Força
Singular. Quando comparados os seus Pares Cabos Femininos e Taifeiros da Aeronáutica
também foram beneficiados com ascensão na carreira com promoção até suboficial. O que se
pretende é corrigir distorção específica relativa ao tempo e possibilidade de progressão na
carreira dos Cabos da Aeronáutica, os quais somente ao contar com vinte anos de efetivo
exercício na referida graduação, podem ingressar no QESA, na graduação de 3º Sargento, e
sem possibilidade de nova progressão.

Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputada GORETE PEREIRA
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EMENDA Nº ____
(À Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018)
Acrescentem-se o iten XI ao art. 2º da Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018:

Art. 2º ..................................................................
..............................................................................
XI - Os servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá, que
tiveram o provimento dos cargos autorizado pelo Decreto nº 1.266, de 22 de julho de
1993, do Estado do Amapá e Edital n.º 016/93, publicado no Diário Oficial do Estado,
de 18 de agosto de 1993.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa preencher lacuna existente no texto original da Medida
Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a transposição de servidores dos
ex-Territórios, e dos Estados do Amapá e Roraima e de suas prefeituras municipais, para os
quadros de pessoal da União, por força do advento da Emenda Constitucional nº 98, de 2017,
especificamente, no tocante aos servidores egressos da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Amapá, que tiveram o provimento de seus cargos autorizado pelo Decreto do
Estado do Amapá n.º 1.266 de 22/07/1993, e Edital n.º 016/93-SEAD, publicado no DOE de
18/08/1993.
O provimento dos cargos se completou com o curso de formação, a posse e
exercício dos candidatos, sob a vigência do Edital n.º 016, publicado no DOE de 18 de agosto
de 1993. Esses servidores tiveram suas carteiras policiais expedidas pelo Ministério do
Interior e com as insígnias do Ex-Território Federal do Amapá.
Importa frisar que restou comprovada a responsabilidade total do Governo
Federal, pela folha de pagamento e encargos financeiros de pessoal, desses servidores, no
quinquênio que sucedeu a instalação do estado em primeiro de janeiro de 1991 até janeiro de
1996, consoante dispôs o art. 235, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 14, parágrafo 2º
do ADCT.
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A negligência de um dispositivo ao texto da Medida Provisória 817 que possa
abarcar os servidores que tiveram o provimento de seus cargos autorizados dentro do período
de instalação do Estado, em idênticas condições com os demais servidores contratados nesse
período, pode ser interpretada pelo legislador constituinte reformador, como sendo uma
intenção deliberada de excluir pessoas do processo de transposição, o que, evidentemente, não
se harmoniza com o espírito da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, que vislumbra
alcançar todos os servidores e pessoas que, indistintamente, tendo mantido vínculo, ainda que
precário, com os entes e órgãos que compunham os estados e prefeituras do Amapá e de
Roraima.
O pleito desses servidores encontra fundamento no artigo 235, inciso IX, da
Constituição de 1988, que transferiu integralmente, a verba para o custeio da folha de pessoal,
o primeiro quinquênio da instalação do Estado do Amapá, consoante se comprovam as
rubricas 10001, 10118 e 10094, utilizadas para remunerar integralmente esses servidores, bem
como, os demais servidores da União, até janeiro de 1996.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto orçamentário
adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer controvérsias despiciendas quanto à
legitimidade da pretensão de agentes públicos que mantiveram relação ou vínculo funcional,
de caráter efetivo com a Secretaria de Segurança do Estado do Amapá, e que tiveram o
provimento e a autorização de suas nomeações, entre no período de instalação desses estados
até janeiro de 1996.

Cabuçu Borges
Deputado federal PMDB - AP
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EMENDA N° ________
(Emenda Polícia Rodoviária Federal na MP 817 de 2018)

Inclua-se onde couber o seguinte artigo e seus
parágrafos, na MP 817 de 04/01/2018, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art.... Os servidores de que trata o artigo 5º desta lei, e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 79,
de 2014, que, nos termos do § 1º deste artigo, se encontravam no desempenhado de atribuições
de atividades de natureza policial rodoviária, na data em que os ex-Territórios Federais do
Amapá, de Roraima e de Rondônia foram transformados em Estado, ou entre esta data e outubro
de 1993, para o Amapá e Roraima e Março de 1987 para Rondônia, passam a ser remunerados
exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
§... Para a comprovação do desempenho das atribuições referidas no caput, será observado o
disposto no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, e os demais requisitos fixados em
regulamento.
§.... Compete ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão analisar e julgar os
requerimentos e a documentação para comprovação do desempenho das atribuições referidas
no caput.
§..... Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput são os fixados
no Anexo III da Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, com a alteração do anexo II
da Lei nº 13.371, DE 14 de dezembro 2016.
§...... Para se postular o disposto no caput deste artigo, os interessados deverão apresentar os
requerimentos e a documentação comprobatória correspondente, observados o prazo
estabelecido no § 2º do art. 4º.

JUSTIFICATIVA
As atividades de fiscalização de transito, atendimento de acidentes e outras ocorrências em
rodovias federais no âmbito dos Ex-Territórios, até a data da transformação em Estados, e
durante o período de instalação dos novos estados, ficaram a cargo de um grupo de servidores
dos ex-Territórios, que lotados no Departamento de Estradas e Rodagem-DER dos estados do
Amapá, Roraima e Rondônia.
A presente emenda tem o objetivo de sanar essa pendência funcional com esse grupo de
servidores, que desde suas admissões nos quadros dos ex-Territórios federais, até a presente
data dedicaram suas vidas profissionais, no desempenho de atividades tipicamente de natureza
policial, sem, contudo, terem o reconhecimento funcional e remuneratório correspondente.
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O artigo 3º da Emenda Constitucional n.° 79 de 2014, disciplinou o seguinte:
Art. 3º Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia incorporados a
quadro em extinção da União serão enquadrados em cargos de atribuições equivalentes ou
assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no nível de progressão
alcançado, assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes.
A Medida Provisória n.º 817 de 2018, ao regulamentar dispositivo da Emenda Constitucional n.º
98 assim dispôs:
Art. 5º Os servidores dos ex-Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia
incorporados a quadro em extinção da União nos casos de opção de que tratam a Emenda
Constitucional nº 60, de 2009, a Emenda Constitucional nº 79, de 2014 e a Emenda
Constitucional nº 98, de 2017, serão enquadrados em cargos de atribuições equivalentes ou
assemelhados, integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no nível de progressão
alcançado, assegurados os direitos, as vantagens e os padrões remuneratórios a eles inerentes.
Do disposto nos dispositivos em destaque se depreende que o legislador quis corrigir as
pendencias funcionais históricas existentes no âmbito da administração dos ex-Territórios. As
Emendas Constitucionais trouxeram o suporte legal que possibilitam a Administração Pública
Federal corrigir as distorções que se perpetuaram no tempo, reestabelecendo a justiça para
aquelas pessoas que se dedicaram ao serviço público dessas unidades políticas que foram
criadas em um contexto de integração nacional e proteção de nossas fronteiras.
Por essas razões peço o apoio dos meus pares para aprovar a emenda que ora apresento a esse
colendo plenário.

Cabuçu Borges
Deputado federal PMDB - AP
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EMENDA Nº
(à MPV nº 817, de 2018)

Dê-se nova redação aos seguintes incisos III, V, VI, do artigo 2º,
da Medida Provisória 817, de janeiro de 2018.
“Art. 2º..............................................................................................
III - a pessoa que revestiu a condição de servidor público federal
da administração direta, autárquica ou fundacional, de servidor municipal ou de
integrante da carreira de policial, civil ou militar, dos ex-Territórios Federais do
Amapá, Rondônia e de Roraima e que, comprovadamente, encontrava-se no
exercício de suas funções, prestando serviço à administração pública dos exTerritórios Federais ou de prefeituras neles localizadas, na data em que foram
transformados em Estado;
..........................................................................................................
.....................
V – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, Rondônia e de Roraima foram transformados
em Estado ou entre a data de sua transformação em Estado e outubro de
1993, para os Estados de Amapá e Roraima, e de março de 1987, para o
Estado de Rondônia, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou
relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com a
administração pública dos ex-Territórios Federais, dos Estados ou das
prefeituras localizadas nos Estados do Amapá, Rondônia e de Roraima;
VI – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, Rondônia e de Roraima foram transformados
em Estado ou entre a data de sua transformação em Estado e outubro de
1993, março de 1987 e outubro de 1993, respectivamente, relação ou vínculo
funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício,
estatutário ou de trabalho com empresa pública ou sociedade de economia
mista que haja sido constituída pelos ex-Territórios Federais do Amapá,
Rondônia e de Roraima ou pela União para atuar no âmbito do ex-Território
Federal, inclusive as extintas;”

JUSTIFICAÇÃO
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Esta emenda dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos
empregados dos ex-Territórios Federais. Reflete na modificação de Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias que amparada por Emendas
Constitucionais fomentaram a criação dos Estados, antes regidos pela União
Federativa.
Busca-se, com base no princípio da isonomia, que assegura a
igualdade entre os servidores públicos desses Ex-Territorios Federais.
Aplicando as mesmas modificações e regulamentos aos servidores dos
Estados, que estão na mesma situação.
Ademais, importante salientar a inclusão dos servidores públicos,
empregos públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista,
bem como os policiais civis e militares e estatutários da administração pública
direta e indireta.
Face à enorme relevância do tema, conto com o apoio dos nobres
pares para analisar, aperfeiçoar e aprovar em face da emenda proposta.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018

Deputada Mariana Carvalho
PSDB/RO
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA N.º

Art. 1º - Acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 4º, da MP 817, de 04 de janeiro de
2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:
art.4º........................................................................................................
................................................................................................................

§ 5º - os servidores optantes, dos ex-Territórios Federais do Amapá,
Rondônia e Roraima, de que tratam a Emenda Constitucional nº 60,
de 2009, a Emenda Constitucional nº 79, de 2014, e os artigos 5º, 6º e
7º da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, que já tenham
apresentado documentação comprobatória anteriormente, terão suas
opções convalidadas, conforme o disposto no parágrafo acima, e
serão apenas objeto de reanálise pela comissão permanente de
transposição, obedecidos os prazos estabelecidos nesta Medida
Provisória, para fins de enquadramento.
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JUSTIFICATIVA

Muitos servidores dos ex-territórios do Amapá, Rondônia e Roraima,
ativos, inativos e pensionistas, já apresentaram documentação comprobatória
junto às comissões de transposição. Desta forma, entendemos não haver mais
necessidade de nova apresentação de documentos ou termo de opção,
tratando-se aqui, não apenas de assegurar os direitos desses servidores, mas
também de agilizar e evitar atrasos nas reanálises destes processos
administrativos.
Como o texto da proposta indica, os processos administrativos, com
juntada de documentos e termo de opção aqui amparados, já foram
devidamente apresentados perante as comissões de transposição do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, tendo sido, muitos deles, até mesmo
objeto de análise, aprovação e publicação em atas.
Acreditamos

que

será

extremamente

penoso,

desnecessário

e

protelatório, impor aos servidores que já entregaram esta documentação
exigida, que o façam novamente.
É do conhecimento de todos, especificamente no caso do ex-Território
de Rondônia, que muitos servidores amparados pela Emenda Constitucional nº
60, aprovada ainda no ano de 2009, até a presente data não tiveram seus
processos analisados ou suas transposições efetivadas.
Muitos destes servidores, com idade avançada, já pereceram pelo
caminho nestes dez anos, sem ver o sonho da transposição realizada.
Ademais, a omissão fere diplomas como, por exemplo, o Estatuto do Idoso e
outros dispositivos legais, e tem trazido enormes prejuízos e tratamento
desumano a estes servidores pioneiros que, sempre com muito sacrifício,
deram o melhor de si para garantir a integração e o desenvolvimento de
regiões que, à época, eram totalmente isoladas do restante do país.
Isto posto, impõe-se a aprovação desta emenda para que estes
processos administrativos sejam aceitos e mantidos, e que sejam apenas
objeto de reanálise pelas comissões de transposição, observados os mesmos
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prazos para enquadramento dos servidores dos ex-territorios do Amapá,
Rondônia e Roraima.
Com isso, temos a certeza de que o Congresso Nacional estará
consolidando os princípios básicos de respeito e obediência aos direitos
fundamentais que norteiam a nossa Carta Magna de 1988.
Sala da Comissão, em 7 de fevereiro de 2017.

Deputado MARCOS ROGÉRIO
DEM/RO
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MPV 817
00018

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA N.º

Dê-se aos incisos III, V e VI do art. 2º da MPV nº 817, de 2018, a seguinte
redação:

“Art. 2º.....................................................................................................
................................................................................................................
III- a pessoa que revestiu a condição de servidor público federal da
administração direta, autárquica ou fundacional, de servidor municipal
ou de integrante da carreira policial, civil ou militar dos ex-Territórios
Federais

do

Amapá,

Roraima

e

de

Rondônia

e

que,

comprovadamente, encontrava-se no exercício de suas funções,
prestando serviço à administração pública dos ex-Territórios Federais
ou de prefeituras neles localizadas, na data em que foram
transformados

em

Estado.

.........................................................................................
V - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, Roraima e de Rondônia foram
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transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e outubro de 1993, e março de 1987 para Rondônia, relação
ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo
empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública
dos ex-Territórios Federais, dos Estados ou das prefeituras
localizadas nos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia;
VI- a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, Roraima e de Rondônia foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado, outubro de 1993 para Roraima e Amapá, e março de 1987
para Rondônia, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou
não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho
com empresa pública ou sociedade de Economia Mista que haja sido
constituída pelos ex- Territórios Federais do Amapá, Roraima e
Rondônia ou pela União para atuar no âmbito desses ex-Territórios
Federais, inclusive as extintas.
...............................................................................................................”

JUSTIFICATIVA

Esta emenda pretende incluir na disciplina dos dispositivos citados todas
aquelas pessoas que mantiveram vínculo funcional com o ex-Território Federal
de Rondônia.
Embora o antigo território federal de Rondônia tenha se transformado
em Estado-membro da federação antes do advento da Constituição de 1988,
em nada se diferencia as circunstâncias que enfrentava com as que se
registrariam em relação ao Amapá e a Roraima. As razões que justificavam a
condição de território federal eram as mesmas e semelhantes foram as
circunstâncias que levaram à criação de uma nova unidade.
Nesse contexto, não se justifica que não se estendam a Rondônia as
medidas com as quais a proposta ora emendada contempla os Estados do
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Amapá e de Roraima. O tratamento discriminatório previsto no texto alterado
será integralmente afastado com o acolhimento da presente iniciativa.
São esses, destarte, os motivos que justificam o endosso dos nobres
Pares a esta iniciativa.
Sala da Comissão, em 7 de fevereiro de 2017.

Deputado MARCOS ROGÉRIO
DEM/RO
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MPV 817
00019

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA N.º

Art. 1º - Acrescenta o inciso VI e parágrafos ao artigo 3º, da MP 817, de 04 de
janeiro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.3º.......................................................................................................
................................................................................................................
VI – os servidores do Poder Judiciário e Ministério Público do Estado
de Rondônia que fizeram opção pelo quadro em extinção de que trata
a Emenda Constitucional nº 60, de 2009, serão incluídos em cargos
dos quadros em extinção constantes da administração federal,
considerando o artigo 21, inciso XIII da Carta Magna do País
combinado com o artigo 20, inciso I, alínea “c” da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 e Decreto Presidencial nº 6334/2007, e
que tenham as mesmas atribuições gerais e denominação do cargo
de carreira ou emprego que vincula o servidor com a administração
pública estadual na data de entrega do termo opção.
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................................................................................................................
§ 6º Para efeitos do disposto no caput deste artigo, entende-se por
quadros em extinção da administração federal, os quadros em
extinção de carreira de pessoal:
I – do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT e;
II – do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios MPDFT.
§ 7º Os vencimentos básicos dos servidores optantes serão obtidos
através do posicionamento nas referências salariais das respectivas
carreiras, em conformidade com o tempo de efetivo exercício de
serviço público, cumprindo desde a data de ingresso nos quadros de
origem até a data de publicação de homologação do termo de opção.

JUSTIFICATIVA

A Emenda Constitucional nº 60/2009 remete os trabalhadores do serviço
público de Rondônia, mediante opção, a quadro em extinção da administração
federal e estes quadros já existem, para atender os trabalhadores do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO e Ministério Público do Estado de
Rondônia – MPRO, respectivamente, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios – TJDFT e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –
MPDFT por força da Emenda Constitucional nº19/98, que contemplou os
servidores do Judiciário e Ministério Público dos Estados de Roraima e Amapá;
O Poder Executivo é quem custeia as despesas com pessoal dos
servidores dos Tribunais de Justiça e Ministérios Públicos dos Estados de
Roraima e Amapá, comtemplados com a federalização pela Emenda
Constitucional nº 19/98, amparado no artigo 21, inciso XIII da Constituição
Federal.
A regulamentação se deu por meio do Decreto nº 3.917, de 2001,
posteriormente alterado por meio do Decreto nº 6.334, de 2007, publicado no
diário Oficial da União de 31/12/2007.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1096

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

3

Com a edição da Emenda Constitucional nº 79/2014, o direito que
outrora alcançava tão somente aqueles ex-territórios, agora passa a dispor
sobre os trabalhadores do Judiciário rondoniense, conforme dispõe o artigo 3º
da referida emenda constitucional.
O comando constitucional foi regulamentado pela Presidente da
República ao sancionar a Lei nº 13.121/2015, que acrescentou o inciso VIII do
artigo 2º à Lei nº 12.800/2013.
A proposta de emenda à Medida Provisória 817/2018 visa remeter os
servidores do TJRO e MPRO aos quadros em extinção existentes no TJDFT e
MPDFT, bastando para seu enquadramento a observância do teor do Decreto
Presidencial supracitado, tendo em vista que o texto original da Lei
12.800/2013 já define a previsão de despesas para o enquadramento dos
servidores do Estado de Rondônia.
Com as alterações propostas, temos a certeza de que o Congresso
Nacional estará constituindo medida de justiça a essas categorias de
trabalhadores do serviço público, consolidando, assim, os princípios básicos de
respeito e obediência aos direitos fundamentais que norteiam a nossa Carta
Magna de 1988.
Sala da Comissão, em 7 de fevereiro de 2017.

Deputado MARCOS ROGÉRIO
DEM/RO
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MPV 817
00020

EMENDA Nº
– CMPV
(à MPV nº 817, de 2018)
Inclua-se no art. 2º da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, o
seguinte inciso IX:

“Art. 2º .......................................................
....................................................................
IX – a pessoa que revestiu a condição de servidor ou de
policial, civil ou militar, regularmente admitido pelos
Estados do Amapá e de Roraima em decorrência de
concurso público, cujo edital de convocação tenha sido
autorizado e publicado no período compreendido entre a
data de sua transformação em Estado e outubro de 1993.
....................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é promover ajuste no texto da Medida
Provisória nº 817, de 2018, de forma a possibilitar a opção de servidores ou de policiais
civis e militares, que foram regularmente admitidos nos quadros de pessoal efetivo dos
Estados de Amapá e Roraima, em decorrência de concurso público autorizado pelo
Poder Executivo Federal, especificamente por edital cuja publicação deu-se no período
de instalação das respectivas unidades federadas, e em assim sendo, compatibilizar
referida situação ao comando do art. 235, inciso IX, da Constituição Federal de 1988,
que impõe responsabilidade da União com custeio integral das despesas com pessoal
nos cinco anos a contar da instalação dos respectivos Estados. De ressaltar, por
oportuno, que o poder executivo federal não só autorizou a realização do referido
concurso público, como também teve participação em toda a fase do processo de
admissão, inclusive repassando recursos para o pagamento dos salários desses
servidores.
A alteração que se propõe aperfeiçoa a medida provisória, sem contar que
ensejará inibir a judicialização da matéria, que bem se sabe é profundamente danosa ao
País, razão maior que nos leva a propor aos Nobres Pares seu acolhimento.

Cabuçu Borges
Deputado Federal PMDB - AP
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Emenda nº ______
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018.

Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de salários,
vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras
providências.
...
Art. 3º ...:
...
V - aplica-se aos servidores ativos, inativos e pensionistas de que trata o art. 7º da Emenda
Constitucional nº 79, de 2014, e o art. 5º da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, a tabela “a”
do Anexo VII à Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017.
Justificativa
Os servidores que integram a carreira do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos
Estados do Amapá, Roraima e Rondônia - TAF, optantes pelo quadro em extinção da União, na
forma dos Artigos 1º e 3º, da EC 79 de 2014, foram contratados em condições semelhantes aos
do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos ex-Territórios – TAF ex-Territórios, que
se refere o artigo 7º da EC 79/2014.
Esses servidores compõem Carreiras de Estado, como previsto no Artigo 247 da Constituição
Federal, com atribuições específicas e competências para exercer as atividades inerentes à
Carreira TAF, sejam constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, elaborar e proferir
decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal, bem como em processos de
consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de
benefícios fiscais, executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados.
Pelos motivos expostos os grupos TAF dos ex-Territórios e do Estado do Amapá devem ser
enquadrados em tabela específica de carreira com mesmas atribuições, seja, a do Auditor Fiscal
da receita Federal.
O atual enquadramento, no PGPE, é inadequado e ilegal, já que restringe a atuação desses
servidores quanto às atribuições, podendo trazer prejuízos, de ordem financeira, aos Estados
onde atuam se questionadas sua atuação como pertencente aos Grupos TAF.
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Também podemos justificar pelo fato que essas duas carreiras, TAF dos ex-Territórios e TAF
dos Estados do Amapá e de Roraima, são as únicas que não foram contempladas com tabela
específicas, mantendo-as enquadradas no PCC-Ext, diferente do que foi adotado para as carreiras
de Polícia Civil e Militar, Professores e de Planejamento e Orçamento, todos enquadrados em
tabela própria da carreira.
Como a referência do valor já foi definido como o da Tabela “a” do anexo VII, da Lei nº 13.464
de 2017, necessitando apenas o ajuste, saindo do PCC-Ext para a tabela citada, não haverá gastos
adicionais com aumento de remuneração, assim como também não haverá criação de cargos,
funções ou empregos públicos, que esteja vedado pelo Artigo 61, §1°, II, “a” da Constituição
Federal.
Pelos motivos expostos, se justifica a inclusão de dispositivo que contemple essas categorias, na
tabela dos Auditores da Receita Federal, que possuem competências equivalentes.

CABUÇU BORGES
Deputado Federal PMDB/AP
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EMENDA Nº
– CMPV
(à MPV nº 817, de 2018)
Inclua-se no art. 2º da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, o
seguinte inciso X:
“Art. 2º .......................................................
....................................................................
X – a pessoa que revestiu a condição de servidor público,
regularmente admitido por qualquer dos poderes ou do
ministério público no Estado de Rondônia, entre a data de
sua transformação em Estado e março de 1987, e nos
Estados do Amapá e Roraima, entre a data de sua
transformação em Estado e outubro de 1993.
....................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
Apesar dos inegáveis avanços, impõe-se, ainda, promover o presente aperfeiçoamento
no texto da Medida Provisória nº 817/2018, para deixar claro a sua extensão e não dar
margem a interpretações que restringem o seu alcance, uma vez que não se poderia
conferir entendimento diverso do que estabelecido não só na EC nº 98/2017, como
também na EC nº 60/2009 e EC nº 79/2014, especificamente quando enunciam sua
aplicabilidade aos servidores públicos dos Estados de Rondônia, Amapá e Roraima, na
sua expressão ampla.
Assim, faz-se necessário promover o ajuste ora proposto, de forma a explicitar no texto
da MPV 817, de forma expressa e inequívoca, que as suas disposições se aplicam
também aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e
não apenas ao Poder Executivo, uma vez que não se vê nos textos das ECs as quais se
reporta regulamentando, referida aplicação e alcance restritivo.
Dessa forma, eliminam-se de vez as dúvidas que assombram os servidores públicos do
Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Ministério Publico dos Estados de
Rondônia, do Amapá e de Roraima, concedendo-lhes a justa e legítima possibilidade de
opção, evitando-se a judicialização da matéria, aliás, como já vem ocorrendo nas
diversas instâncias do Poder Judiciário, a um custo inimaginável ao País.

Cabuçu Borges
Deputado Federal PMDB - AP
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EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Inclua-se o seguinte artigo 36-A ao texto da Medida Provisória
nº 817, de 2018:
“Art.36-A Os servidores de que trata o artigo 5º desta lei e
o art. 3º da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, que, nos termos do §
1º deste artigo, se encontravam no desempenhado de atividades de
natureza policial rodoviária, na data em que os ex-Territórios Federais do
Amapá e de Roraima e de Rondônia foram transformados em Estado, ou
entre esta data e outubro de 1993, para o Amapá e Roraima e Março de
1987, para Rondônia, passam a ser remunerados exclusivamente por
subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória.
§ 1º Para a comprovação do desempenho das atribuições
referidas no caput, será observado o disposto no art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, e os demais requisitos fixados em
regulamento.
§ 2º Compete
ao
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão analisar e julgar os requerimentos e a
documentação para comprovação do desempenho das atribuições referidas
no caput.
§ 3º Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que
se refere o caput são os fixados no anexo III da lei no 11.358, de 19 de
outubro de 2006, com a alteração do anexo II da Lei nº 13.371, de 14 de
dezembro 2016.
§ 4º Para se postular o disposto no caput deste artigo, os
interessados deverão apresentar os requerimentos e a documentação
comprobatória correspondente, observado o prazo estabelecido no § 2º do
art. 4º.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
As atividades de fiscalização de transito, atendimento de
acidentes e outras ocorrências em rodovias federais no âmbito dos Ex-
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Territórios, até a data da transformação em Estados, e durante o período de
instalação dos novos estados, ficaram a cargo de um grupo de servidores dos
ex-Territórios, que lotados no Departamento de Estradas e Rodagem-DER
dos estados do Amapá, Roraima e Rondônia, desenvolviam, no interesse
público, as atividades de patrulhamento rodoviário em rodovias estaduais e
federais dos ex-Territórios e dos estados do Amapá, Roraima e Rondônia.
A presente emenda tem o objetivo de corrigir essa pendência
funcional com esse grupo de servidores, que desde suas admissões nos
quadros dos ex-Territórios federais, até a presente data dedicaram suas vidas
profissionais, no desempenho de atividades tipicamente de natureza policial
rodoviária, sem contudo, terem o reconhecimento funcional e remuneratório
correspondente.
O artigo 3º da Emenda Constitucional n.° 79 de 2014,
disciplinou o seguinte:
Art. 3º Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de
Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em extinção da União serão
enquadrados em cargos de atribuições equivalentes ou assemelhadas,
integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no nível de
progressão alcançado, assegurados os direitos, vantagens e padrões
remuneratórios a eles inerentes.

A Medida Provisória n.º 817 de 2018, ao regulamentar
dispositivos da Emenda Constitucional n.º 98 assim dispôs:
Art. 5º Os servidores dos ex-Territórios Federais do
Amapá, de Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em extinção da
União nos casos de opção de que tratam a Emenda Constitucional nº 60,
de 2009, a Emenda Constitucional nº 79, de 2014 e a Emenda
Constitucional nº 98, de 2017, serão enquadrados em cargos de atribuições
equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras
da União, no nível de progressão alcançado, assegurados os direitos, as
vantagens e os padrões remuneratórios a eles inerentes.

Do disposto nos dispositivos em destaque se depreende que o
legislador quis corrigir as pendencias funcionais históricas existentes no
âmbito da administração dos ex-Territórios. As Emenda 79 de 2014 e
Emenda 98 de 2017 trouxeram o suporte constitucional que possibilita que a
Administração Pública Federal possa corrigir as distorções funcionais nas
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relações de trabalho dos servidores dos ex-Territórios, reestabelecendo a
justiça para aquelas pessoas que se dedicaram ao serviço público nessas
unidades políticas que foram criadas em um contexto de integração nacional
e proteção de nossas fronteiras.
Por essas razões peço o apoio dos meus pares para aprovar a
emenda que ora apresento a esse colendo plenário.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Inclua-se o seguinte artigo art.34-A à Medida Provisória n.º 817,
de 4 de janeiro de 2018, e acrescente-se os seguintes parágrafos 1º-A, 14-A
e 15-A, bem como altere-se a redação original dos §§ 4º;12, II; e 13:
“Art. 34. ............................................................
Art. 34-A Os servidores ocupantes dos cargos de
provimento efetivo da Carreira de Magistério do Ensino Básico dos ExTerritórios, de que trata o inciso II do caput do art. 122 da Lei nº 11.784,
de 2008 e os professores incluídos no Plano de Cargos dos Ex-TerritóriosPCC-Ext, dos estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia e de seus
Municípios poderão, mediante opção, ser enquadrados na Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei
nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, observado o prazo previsto no
parágrafo 1º.
§1º -A O enquadramento no Plano de Carreira do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico dos professores do Ensino Básico Federal,
de que trata o inciso II do caput do art. 122 da Lei no 11.784, de 2008, bem
como, dos professores dos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia,
e de seus Municípios, incluídos em Quadro em Extinção da Administração
Federal pela Emenda Constitucional n.º 60 de 2009, Emenda
Constitucional nº 79 de 2014 e Emenda Constitucional n.º 98 de 2017, será
efetuado em classe e padrão correspondente ao posicionamento que
ocupavam na data da opção pelo Plano do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, ou pelo tempo de serviço, prestado no cargo, contado na
razão de um padrão para cada dezoito meses, prevalecendo o critério que
for mais favorável ao professor, observado para a Classe “Titular” o
requisito obrigatório de titulação de doutor.
..............................................................................................
§ 4º Os professores de que trata o art. 34 e o art. 34-A
somente poderão formalizar a opção, se atenderem, na data da opção pelo
Plano de Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico aos requisitos
de titulação estabelecidos para o ingresso nessa Carreira, conforme o
disposto no § 1º do artigo 10 da Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012.
.............................................................................................
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§ 12............................................................................:
I -................................................................................; e
II - durante a atividade, o aposentado ou o instituidor de
pensão que tenha atendido aos requisitos de titulação estabelecidos para
ingresso na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, conforme o disposto no § 1º do artigo 10 da Lei 12.772 de
28 de dezembro de 2012.
§ 13. O aposentado ou o pensionista que fizer a opção nos
termos do § 12 será posicionado na tabela remuneratória da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, tomando-se como
referência a situação em que o servidor se encontrava na data da
aposentadoria ou em que se originou a pensão, ou pelo tempo de serviço,
prestado no cargo, contados na razão de um padrão para cada dezoito
meses, prevalecendo o critério que for mais favorável ao aposentado ou
pensionista, observadas as alterações relativas a posicionamentos
decorrentes de legislação específica.
..............................................................................................
§ 14-A. Os professores egressos dos extintos Territórios do
Amapá, de Roraima e de Rondônia, pertencentes ao Plano de Carreira do
Magistério do Ensino Básico Federal, bem como, os professores incluídos
no Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios-PCC-Ext, de que
trata o artigo 8º desta lei, que tenham ingressado nas carreiras do
magistério dos ex-Territórios, bem como, dos estados do Amapá, de
Roraima e de Rondônia, ou de seus municípios, com formação em nível
de magistério, na modalidade de curso normal ou habilitação legal
equivalente, poderão optar pelo enquadramento no Plano de Carreira do
Magistério Básico, Técnico e Tecnológico-EBTT, desde que na data da
opção, atendam ao requisito de curso superior em graduação, conforme
disposto no parágrafo 1º, do artigo 10, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro
de 2012.
§ 15-A. Os servidores que, nos termos das Emendas
Constitucionais nº 60, de 2009, nº 79, de 2014, e nº 98, de 2017, tenham
sido enquadrados na Carreira de Magistério do Ensino Básico dos ExTerritórios, de que trata o inciso II do caput do art. 122 da Lei nº 11.784,
de 2008, na forma do artigo 33, § único desta lei, poderão pleitear o
enquadramento na Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, previsto no caput, assegurado o regime de trabalho de 40
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horas, com dedicação exclusiva vedado o exercício de outra atividade
pública ou privada. “
....................................................................... (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Os professores da Carreira do Magistério dos ex-Territórios
sempre tiveram igualdade de tratamento quando comparados com os
professores de igual hierarquia, pertencentes aos planos de cargos das
Instituições Federais de Ensino subordinadas ao Ministério da Educação e
ao Ministério da Defesa.
A Lei 13.325 de 2016 incluiu todos os professores
remanescentes do Ensino Básico das Instituições Federais de Ensino
subordinadas ao Ministério da Defesa, no Plano de Cargos do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico.
Por esta razão, os professores remanescentes do ensino básico
dos Ex-Territórios, bem como, os professores enquadrados no Plano de
Classificação de Cargos dos Ex-Territórios-PCC-Ext, de que trata o artigo 5º
da Lei n.º 12.800 de 2013, na forma da Emenda Constitucional 79 de 2014,
e EC-60/2009, merecem esse mesmo tratamento, aplicando-se critérios
semelhantes, entre os docentes do magistério federal, notadamente quanto ao
ingresso, posicionamento por tempo de serviço prestado no cargo, para
professores ativos, aposentados e pensionistas.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer
impacto orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer
controvérsias quanto à legitimidade dos professores de serem tratados em pé
de igualdade com os seus pares dos institutos militares e demais instituições
federais de ensino.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares no sentido
de aprovarmos essa importante emenda.
Sala da Comissão,
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Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Acrescentem-se os incisos IX e X e os parágrafos 6º, 7º, 8º, 9º e
10 ao art. 2º da Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018:
Art. 2º ..................................................................
IX – o servidor público, bem como a pessoa que comprove
ter mantido, na data em que os ex-Territórios Federais do Amapá e de
Roraima e de Rondônia foram transformados em Estados, ou entre a data
de sua transformação em Estado e outubro de 1993, para o Amapá e
Roraima, e março de 1987 pra Rondônia, relação ou vínculo funcional, de
caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou
de trabalho com o Tribunal de Justiça e Ministério Público dos Estados do
Amapá e de Roraima e de Rondônia.
X - o servidor público, bem como a pessoa que comprove
ter mantido, na data em que os ex-Territórios Federais do Amapá e de
Roraima e de Rondônia foram transformados em Estados, ou entre a data
de sua transformação em Estado e outubro de 1993, para o Amapá e
Roraima e março de 1987 para Rondônia, relação ou vínculo funcional, de
caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou
de trabalho com a Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores dos
Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia e de seus respectivos
Municípios.
..............................................................................................
§ 6º O enquadramento decorrente da opção prevista neste
artigo, para os servidores do Tribunal de Justiça e do Ministério Público
que tenham revestido essa condição, entre a transformação e a instalação
dos Estados em outubro de 1993, para o Amapá e Roraima e março de
1987 para Rondônia, ocorrerá no cargo em que foram originariamente
admitidos ou em cargo equivalente.
§7º O enquadramento decorrente da opção prevista neste
artigo, para os servidores da Assembleia Legislativa e Câmara de
Vereadores que tenham revestido essa condição, entre a transformação e a
instalação dos Estados em outubro de 1993, para o Amapá e Roraima e
março de 1987 para Rondônia, ocorrerá no cargo em que foram
originariamente admitidos ou em cargo equivalente.
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§ 8º Para efeitos do disposto no § 6º, no tocante ao
enquadramento nas respectivas tabelas remuneratórias, aplica-se o
seguinte:
I – As tabelas anexas à Lei nº 11.416, de 15 de dezembro
de 2006, quanto às pessoas egressas do Poder Judiciário; e
II - – As tabelas anexas à Lei nº 13.316, de 20 de julho de
2016, quanto às pessoas egressas do Ministério Público.
§ 9º Para efeitos do disposto no § 7º, no tocante ao
enquadramento nas respectivas tabelas remuneratórias, aplicam-se as
tabelas anexas à Lei nº 11.335, de 25 de julho de 2006, quanto às pessoas
egressas do poder legislativo.
§ 10 O posicionamento dos servidores, bem como, das
pessoas optantes no cargo, classe e padrão remuneratório das tabelas
salariais, será obtido pelo tempo de serviço público, na razão de um padrão
para cada 12 meses de efetivo exercício, cumprido desde a data de ingresso
nos quadros de origem até a data da publicação de homologação do termo
de opção. ” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa preencher lacuna existente no texto
original da Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2017, que dispõe
sobre a transposição de servidores dos ex-Territórios para os quadros de
pessoal da União, por força do advento da Emenda Constitucional nº 98, de
2017, no tocante aos servidores egressos dos Poderes Judiciário, Legislativo
e Ministério Público, com vistas a conferir segurança jurídica às referidas
categorias.
Embora seja evidente não se poder dispensar tratamento
diferenciado a servidores de um Poder - o Executivo, no caso, que fora
expressamente mencionado no texto da Medida Provisória – em detrimento
dos demais e entendamos, muito a propósito, que a regência do referido
diploma legal já alcance, por si só, todos os servidores de quaisquer das
Administrações dos entes resultantes da conversão dos ex-Territórios
federais em estados, tal cautela, de incluir expressamente a menção aos
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servidores de outros Poderes, confere mais previsibilidade e segurança
jurídica ao complexo processo de transposição.
Isso porque a negligência do texto da Medida Provisória em
mencionar os servidores dos demais Poderes pode ser interpretada pelos
implementadores de seu comando legal como uma intenção deliberada de
excluir tais grupos do processo de transposição, o que, evidentemente, não
se harmoniza com o espírito da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, que
vislumbra alcançar todos os servidores e pessoas que, indistintamente, tendo
mantido vínculo, ainda que precário, com os entes e órgãos que compunham
os ex-Territórios Federais de Roraima e do Amapá.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer
impacto orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer
controvérsias quanto à legitimidade da pretensão de agentes que mantiveram
relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo
empregatício, estatutário ou de trabalho, integrantes dos ex-Territórios
Federais do Amapá e de Roraima, entre a data de sua transformação em
Estado e outubro de 1993.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Acrescentem-se o seguinte inciso XI ao art. 2º da Medida
Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018:
Art. 2º ..................................................................
XI - Os servidores da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Amapá, que tiveram o provimento dos cargos autorizado pelo
Decreto nº 1.266, de 22 de julho de 1993, do Estado do Amapá e Edital n.º
016/93, publicado no Diário Oficial do Estado, de 18 de agosto de 1993.
...........................................................................(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa preencher lacuna existente no texto
original da Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe
sobre a transposição de servidores dos ex-Territórios, e dos Estados do
Amapá e Roraima e de suas prefeituras municipais, para os quadros de
pessoal da União, por força do advento da Emenda Constitucional nº 98, de
2017, especificamente, no tocante aos servidores egressos da Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Amapá, que tiveram o provimento de seus
cargos autorizado pelo Decreto do Estado do Amapá n.º 1.266 de
22/07/1993, e Edital n.º 016/93-SEAD, publicado no DOE de 18/08/1993.
O provimento dos cargos se completou com o curso de
formação, a posse e exercício dos candidatos, sob a vigência do Edital n.º
016, publicado no DOE de 18 de agosto de 1993. Esses servidores tiveram
suas carteiras policiais expedidas pelo Ministério do Interior e com as
insígnias do Ex-Território Federal do Amapá.
Importa frisar que restou comprovada a responsabilidade total
do Governo Federal, pela folha de pagamento e encargos financeiros de
pessoal, desses servidores, no quinquênio que sucedeu a instalação do estado
em primeiro de janeiro de 1991 até janeiro de 1996, consoante dispôs o art.
235, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 14, parágrafo 2º do ADCT.
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A negligência de um dispositivo ao texto da Medida Provisória
817 que possa abarcar os servidores que tiveram o provimento de seus cargos
autorizados dentro do período de instalação do Estado, em idênticas
condições com os demais servidores contratados nesse período, pode ser
interpretada pelo legislador constituinte reformador, como sendo uma
intenção deliberada de excluir pessoas do processo de transposição, o que,
evidentemente, não se harmoniza com o espírito da Emenda Constitucional
nº 98, de 2017, que vislumbra alcançar todos os servidores e pessoas que,
indistintamente, tendo mantido vínculo, ainda que precário, com os entes e
órgãos que compunham os estados e prefeituras do Amapá e de Roraima.
O pleito desses servidores encontra fundamento no artigo 235,
inciso IX, da Constituição de 1988, que transferiu integralmente, a verba para
o custeio da folha de pessoal, o primeiro quinquênio da instalação do Estado
do Amapá, consoante se comprovam as rubricas 10001, 10118 e 10094,
utilizadas para remunerar integralmente esses servidores, bem como, os
demais servidores da União, até janeiro de 1996.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer
impacto orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer
controvérsias despiciendas quanto à legitimidade da pretensão de agentes
públicos que mantiveram relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo
com a Secretaria de Segurança do Estado do Amapá, e que tiveram o
provimento e a autorização de suas nomeações, entre no período de
instalação desses estados até janeiro de 1996.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Incluam-se os seguintes parágrafos 4º e 5º ao artigo 8º da
Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018
Art. 8º. ......................................................................
....................................................................................
§ 4º Aos servidores incluídos no Plano de Classificação de
Cargos dos Ex-Territórios Federais-PCC-Ext, pela Emenda Constitucional
nº 60, de 2009, Emenda Constitucional nº 79, de 2014, e Emenda
Constitucional n.º 98, de 2017, enquadrados em cargos ou empregos de
mesma denominação, bem como, com atribuições equivalentes às
categorias funcionais de Agente de Vigilância, de Telefonista, de
Motorista Oficial, as classes C e D de Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos, e a classe B, de Agente de Serviços de Engenharia, aplica-se o
disposto no artigo 5º, da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, vedada,
em qualquer hipótese, efeitos financeiros retroativos.
§ 5º Aos servidores incluídos no Plano de Classificação de
Cargos dos Ex-Territórios Federais-PCC-Ext, pela Emenda Constitucional
nº 60, de 2009, Emenda Constitucional nº 79, de 2014, e Emenda
Constitucional n.º 98 de 2017, que forem enquadrados em cargo ou
emprego de mesma denominação, bem como, com atribuições
equivalentes as previstas para a categoria funcional de Agente de Portaria,
aplica-se o disposto na Lei nº 8.743, de 9 de dezembro de 1993, vedada,
em qualquer hipótese, efeitos financeiros retroativos.
......................................................................... (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O propósito desta emenda é adequar a classificação dos cargos
e empregos do PCCExt dos ex-Territórios de que trata o artigo 8º da MP
817 de 2018, no mesmo parâmetro dos cargos e empregos dos planos de
carreira da União, seguindo o disposto no artigo 5º da referida Medida, que
assim dispõe:
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Art. 5º Os servidores dos ex-Territórios Federais do
Amapá, de Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em extinção da
União nos casos de opção de que tratam a Emenda Constitucional nº 60,
de 2009, a Emenda Constitucional nº 79, de 2014 e a Emenda
Constitucional nº 98, de 2017, serão enquadrados em cargos de atribuições
equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras
da União, no nível de progressão alcançado, assegurados os direitos, as
vantagens e os padrões remuneratórios a eles inerentes.

Do dispositivo em epigrafe depreende-se que o legislador
estabeleceu como parâmetro de classificação de cargos e remuneração para
os servidores optantes por quadro em extinção da Administração Federal dos
ex-Territórios, os cargos e níveis remuneratórios correlatos existentes nos
planos de cargos da Administração Federal.
A Lei nº 8.460, de 1991, e a Lei n.º 8.743, de 1993, alterou a
classificação dos servidores ocupantes das categorias funcionais de Agente
de Vigilância, de Telefonista, de Motorista Oficial, as classes C e D de
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, e a classe B, de Agente de
Serviços de Engenharia e de Agente de Portaria, no rol dos cargos de nível
intermediário, de forma que todos as pessoas que integravam esses cargos
foram alçados de ofício, ao nível intermediário, independentemente de
possuírem a escolaridade de ensino médio.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer
impacto orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer
controvérsias quanto à legitimidade dos servidores e empregados optantes
pelo quadro em extinção da Administração federal serem tratados em
igualdade com os seus pares ocupantes de cargos correlatos existentes nos
planos de cargos da Administração Federal.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares no sentido
de aprovarmos essa importante emenda.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Ficam suprimidos os itens I e II do art. 36 da Medida Provisória
nº 817, de 4 de janeiro de 2018.
JUSTIFICAÇÃO
O art. 85 até o art. 102, da Lei n.º 12.249 de 2010, e a Lei n.º
12.800, de 2013, na sua inteireza, dispuseram sobre a situação dos servidores
abrangidos pela Emenda Constitucional n.º 60, de 2009 e Emenda
Constitucional n.º 79, de 2014.
A Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, deu novo
disciplinamento à inclusão em quadro em extinção da Administração Federal
de que trata a Emenda Constitucional n.º 60, de 2009, Emenda
Constitucional n.º 79, de 2014, e Emenda Constitucional n.º 98 de 2017.
A norma em referência revogou totalmente os dispositivos do
art. 85 ao art. 102 da Lei n.º 12.249, de 2010, e toda a Lei n.º 12.800, de
2013. As normas em referência regulamentaram a Emenda Constitucional
n.º 60 de 2009, e a Emenda Constitucional n.º 79 de 2014, na qual constam
dispositivos que asseguram direitos para dezenas de milhares de servidores,
que fizeram opção para integrar Quadro em Extinção da União, que estão
com seus processos em tramitação, ou seja, ainda não finalizados, no âmbito
dos órgãos da Administração pública federal.
A revogação desses dispositivos legais instalou um clima de
absoluta insegurança entre servidores e categorias funcionais, que se vêm
desamparados de direitos que foram revogados em definitivo pela MP nº
817, de 2018.
Por estas razões, justifica-se a supressão dos itens I e II do art.
36 da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, no sentido de
reestabelecer a segurança jurídica para as pessoas que fizeram opção para
integrar quadro em extinção da Administração Federal.
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Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Suprima-se o item III do art. 36 da Medida Provisória nº 817,
de 4 de janeiro de 2018.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 13.121, de 2015, dispôs sobre a situação dos servidores
abrangidos pela Emenda Constitucional n.º 79, de 2014.
A Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, deu novo
disciplinamento à inclusão em quadro em extinção da Administração Federal
de que trata a Emenda Constitucional n.º 60 de 2009, Emenda Constitucional
n.º 79 de 2014, e Emenda Constitucional n.º 98, de 2017.
A norma em referência revogou totalmente a Lei nº 13.121, de
2015, que regulamentou a Emenda Constitucional n.º 79 de 2014, na qual
constam dispositivos que asseguram direitos para cerca de 15 mil servidores,
que fizeram opção para integrar Quadro em Extinção da União, que estão
com seus processos em tramitação, ou seja, ainda não finalizados, no âmbito
dos órgãos da Administração pública federal.
A revogação da Lei nº 13.121, de 2015, instalou um clima de
absoluta insegurança entre milhares de servidores e categorias funcionais,
que se vêm desamparados de direitos que foram revogados em definitivo
pela MP nº 817, de 2018.
Por estas razões justifica-se a supressão o item III do art. 36 da
Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, no sentido de
reestabelecer a segurança jurídica para as pessoas que fizeram opção para
integrar quadro em extinção da Administração Federal.
Sala da Comissão,
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Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA Nº

– CMMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Dê-se aos incisos V e VI do caput do art. 2º da Medida
Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, a redação que se se segue, e, por
correlação, acrescente-se o seguinte inciso IV ao § 1º do seu art. 12:
“Art. 2º ....................................................
...................................................................
V – a pessoa, inclusive a abrangida pela Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994, que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, no caso do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo funcional,
de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício,
estatutário ou de trabalho com a administração pública dos exTerritórios Federais, dos Estados ou das prefeituras localizadas nos
Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia;
VI – a pessoa, inclusive a abrangida pela Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994, que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, no caso do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo funcional,
de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício,
estatutário ou de trabalho com empresa pública ou sociedade de
economia mista que haja sido constituída pelos ex-Territórios
Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia ou pela União para
atuar no âmbito do ex-Território Federal, inclusive as extintas,
liquidadas, federalizadas e privatizadas;
.....................................................................”
“Art. 12. ........................................................
§ 1º ...............................................................
........................................................................
IV – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que o exTerritório Federal foi transformado em Estado ou entre esta data e
15 de março de 1987, relação ou vínculo empregatício com a
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administração pública do ex-Território Federal, do Estado ou das
prefeituras nele localizadas ou com empresa pública ou sociedade de
economia mista que haja sido constituída pelo ex-Território Federal
ou pela União para atuar no âmbito do ex-Território Federal,
inclusive as extintas, liquidadas, federalizadas e privatizadas.
...............................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é promover ajuste no texto da
Medida Provisória nº 817, de 2018, para buscar assegurar a isonomia na
situação servidores dos ex-Territórios Federais, inclusive dos servidores
municipais e dos empregados das empresas públicas e sociedades de
economia mista.
Efetivamente, como está o texto há claro choque com o
princípio constitucional da isonomia, que determina que pessoas que se
encontram em situações iguais devem ser tratadas igualmente.

Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP

gf2018-00314
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EMENDA Nº

– CMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

O caput e o inciso I do §1º do art. 12 da Medida Provisória nº 817, de
04 de janeiro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. ................................
§1º No caso do ex-território federal de Rondônia, sem prejuízo dos
demais requisitos constitucionais, legais e regulamentares para o ingresso
no quadro em extinção da administração pública federal, assegurados os
direitos e vantagens inerentes aos seus servidores da administração
federal, o direito de opção aplica-se:
I - aos empregados, da administração direta e indireta, da união, estado
ou município, admitidos regularmente nos quadros do ex-território de
Rondônia até a data em que foi transformado em estado, bem como
aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até
a data de posse do primeiro governador eleito em 15 de março de 1987,
independentemente de ter ou não vínculo atual.
.....................................”

JUSTIFICAÇÃO
Faz necessária a adequação do texto haja vista a citação do art. 85 da
Lei nº12.249/2010, que é motivo de revogação nesta MP. A eficácia jurídica,
nos termos propostos ficará prejudicada, porquanto indica requisitos e
condições de dispositivo que está sendo revogado.
Esclarecer a inclusão da administração indireta e assegurar a eficácia
do direito de transpor nos termos da Emenda Constitucional nº 60/2009, que
assegurou condição de elegibilidade àqueles que estavam prestando serviço
ao ex-território de Rondônia na data em que foi transformado em Estado,
bem como àqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de
Rondônia até a data posse do primeiro governador eleito em 15 de março de
1987 e não somente aos que estão atualmente na administração estadual.
Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP
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EMENDA Nº

– CMMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Dê-se ao § 3º do art. 12 da Medida Provisória nº 817, de 4 de
janeiro de 2018, a seguinte redação:
“Art. 12. ....................................................
...................................................................
§ 3º Os empregados de que trata o § 1º serão enquadrados no
regime jurídico de que trata da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e serão vinculados ao Regime de Previdência de que trata o
art. 40 da Constituição e os de que trata o §2º permanecerão
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social de que trata o art.
201 da Constituição.”

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é promover ajuste no texto da
Medida Provisória nº 817, de 2018, para buscar assegurar tratamento
isonômico entre os empregados públicos dos ex-Territórios Federais.
Efetivamente, a aplicação da isonomia exige não apenas que
pessoas que se encontram em situações iguais sejam tratadas igualmente,
como que aqueles em situações desiguais sejam tratados desigualmente.
Ora, a transformação do ex-Território Federal de Rondônia em
Estado, diferentemente da situação de seus irmãos caçulas do Amapá e de
Roraima, se deu sob a égide da Carta anterior à vigente, quando era não
apenas totalmente lícita, como praxe, a transposição do regime dos
servidores públicos.
Foi para disciplinar essa situação, inclusive, que a Constituição
de 1988 determinou, em seu art. 39, a instituição de regime jurídico único
para os servidores públicos.
Assim, o enquadramento dos empregados públicos do exTerritório de Rondônia deve observar essa distinção e implicar a sua
vinculação ao regime jurídico único dos servidores da União e ao respectivo
regime previdenciário.

Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP
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MPV 817
00033

EMENDA Nº

– CMMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

Acrescente-se, ao art. 4º da Medida Provisória nº 817, de 4 de
janeiro de 2018, o seguinte § 5º:
“Art. 4º.............................................................
...........................................................................
§ 5º Observado o disposto no § 4º, fica assegurada a
convalidação dos termos de opção e da documentação apresentados
até a data da entrada em vigor desta Lei para fins de opção e
enquadramento.”

JUSTIFICAÇÃO
Muitos servidores ativos e inativos dos ex-Territórios do
Amapá, de Rondônia e de Roraima, bem como os respectivos pensionistas,
já apresentaram documentação comprobatória junto às comissões de
transposição e desta forma entendemos não haver mais necessidade de nova
apresentação de documentos ou termo de opção, tratando-se aqui, não apenas
de assegurar os direitos desses servidores, mas também de agilizar e evitar
atrasos nas reanálises destes processos administrativos.
Efetivamente, já estão em curso perante as comissões de
transposição diversos processos administrativos, com juntada de
documentação e termo de opção, tendo sido, muitos deles, até mesmo já
objeto de análise, aprovação e publicação em atas.
Desta forma, seria extremamente penoso, além de
desnecessário e protelatório, impor aos servidores que já entregaram esta
documentação, que o façam novamente.
Sala da Comissão,

Senador VALDIR RAUPP
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1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº
60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de maio de
2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre
as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais
vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e
aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes
do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e
dá outras providências.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber, o seguinte capítulo na Medida Provisória 817 de 4 de janeiro
de 2017:

“CAPÍTULO ___
DA CARREIRA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Art. XX Os cargos de Analista em Tecnologia da Informação, de nível superior, criados
pelo art. 81 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, ficam reorganizados na carreira
de Tecnologia da Informação, no âmbito do Poder Executivo federal, com atribuições
voltadas às atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle dos recursos
de tecnologia da informação relativos ao funcionamento da administração pública federal,
competindo-lhes:
I - executar análises para desenvolvimento, implantação e suporte a sistemas de
informação e a soluções tecnológicas específicas;
II - especificar e apoiar a formulação e o acompanhamento das políticas de planejamento
relativas aos recursos de tecnologia da informação;
III - especificar, supervisionar e acompanhar as atividades de desenvolvimento,
manutenção, integração e monitoramento do desempenho dos aplicativos de tecnologia
da informação;
IV - gerenciar a disseminação, a integração e o controle de qualidade dos dados;
V - organizar, manter e controlar o armazenamento, a administração e o acesso às bases
de dados da informática de governo;
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VI - desenvolver, implementar, executar e supervisionar atividades relacionadas aos
processos de configuração, segurança, conectividade, serviços compartilhados e
adequações da infraestrutura da informática da administração pública federal;
VII - executar ações necessárias à gestão da segurança da informação dos órgãos e
entidades da administração pública federal; e
VIII - executar ações necessárias à governança de tecnologia da informação dos órgãos e
entidades da administração pública federal.
§ 1º O ingresso no cargo de Analista em Tecnologia da Informação exige diploma de
graduação em nível superior.
§ 2º Os ocupantes dos cargos de que trata o caput terão lotação no Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na qualidade de órgão supervisor da carreira
de Tecnologia da Informação, e exercício em órgãos e entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.
§ 3º Compete ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão definir os
órgãos ou entidades, dentre aqueles integrantes do Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação - Sisp, do Poder Executivo federal, em que os
ocupantes dos cargos de que trata o caput terão exercício.
§ 4º O enquadramento dos atuais ocupantes dos cargos de Analista em Tecnologia da
Informação dar-se-á na data de entrada em vigor desta Lei, sem alteração de classe e
padrão.
§ 5º A Carreira de Tecnologia da Informação passa a integrar as carreiras de Gestão
Governamental, mantidas a estrutura e a composição remuneratória do cargo.

Art. XX O ingresso no cargo de Analista em Tecnologia da Informação dar-se-á por meio
de concurso público de provas ou provas e títulos no padrão inicial da classe inicial da
carreira de Tecnologia da Informação.
Parágrafo único. O concurso público referido no caput poderá, quando couber, ser
realizado por áreas de especialização e organizado em uma ou mais fases.

Art. XXº A remuneração do cargo de Analista em Tecnologia da Informação é composta
por:
I - vencimento básico, conforme o Anexo I; e
II - Gratificação de Desempenho de Atividade em Tecnologia da Informação - GDATI,
conforme o Anexo II.
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Parágrafo único. Os integrantes da carreira de Tecnologia da Informação não farão jus à
percepção da Gratificação de Atividade - GAE, de que trata a Lei-Delegada nº 13, de 27
de agosto de
1992, e da vantagem pecuniária individual, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de
2003.

Art. XX É instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade em Tecnologia da
Informação - GDATI, devida aos ocupantes dos cargos referidos no art. XXº quando no
exercício das atividades inerentes às suas atribuições em órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
§ 1º A GDATI será paga observado o limite máximo de cem pontos.
§ 2º A pontuação a que se refere a GDATI será distribuída da seguinte forma:
I - até oitenta pontos em decorrência do resultado da avaliação de desempenho
institucional; e
II - até vinte pontos em decorrência do resultado da avaliação de desempenho individual.
§ 3º Os valores a serem pagos a título de GDATI serão calculados multiplicando-se o
somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho institucional e individual
pelo valor do ponto constante do Anexo II.

Art. XX A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho do órgão
ou entidade no alcance dos objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e
atividades prioritárias, conforme regulamento.

Art. XX A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor
no exercício das atribuições do cargo, com foco na contribuição individual para o alcance
das metas organizacionais, conforme regulamento.
§ 1º A avaliação de desempenho individual terá efeito financeiro apenas se o servidor
tiver permanecido em exercício e tiver executado atividades inerentes ao respectivo cargo
por, no mínimo, dois terços de um período completo de avaliação.
§ 2º O servidor beneficiário da GDATI que obtiver na avaliação de desempenho
individual pontuação inferior a cinquenta por cento do limite máximo de pontos perceberá
cinquenta por cento da gratificação de desempenho no período.
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Art. XX O Poder Executivo regulamentará os critérios gerais a serem observados na
realização das avaliações de desempenho institucional e individual para fins de concessão
da GDATI.

Art. XX Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho para fins
de concessão da GDATI serão estabelecidos em ato do dirigente máximo do órgão ou
entidade no qual o servidor se encontre em exercício, de acordo com as diretrizes e
normas complementares editadas pelo órgão supervisor da carreira.

Art. XX As avaliações referentes aos desempenhos institucional e individual serão
apuradas anualmente e produzirão efeitos financeiros mensais pelo período de um ano.
Parágrafo único. O período avaliativo e os efeitos financeiros dele decorrentes poderão
ter duração diferente da prevista no caput, conforme disciplinado em ato do Poder
Executivo, com o objetivo de unificar os ciclos de avaliação e de pagamento aos de outras
gratificações de desempenho.

Art. XX Até o início dos efeitos financeiros de sua primeira avaliação de desempenho
individual, o servidor nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença
sem vencimento ou de cessão sem direito à percepção da GDATI, no decurso do ciclo de
avaliação, receberá a gratificação no valor correspondente a oitenta pontos.

Art. XX O servidor continuará percebendo a GDATI no valor correspondente ao da
última pontuação atribuída, até o início dos efeitos financeiros de sua primeira avaliação
após o retorno, nos seguintes casos:
I - afastamentos e licenças considerados pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção da
GDATI;
II - retorno ao exercício das atividades inerentes a suas atribuições em virtude de dispensa
de função de confiança ou exoneração de cargo em comissão equivalente ao GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS de nível igual ou superior a 4; ou
III - retorno de requisição pela Presidência ou Vice-Presidência da República, ou nos
demais casos previstos em lei, com direito à percepção da GDATI.
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Art. XX Os ocupantes do cargo de Analista em Tecnologia da Informação que, na data
de entrada em vigor desta Lei, já tenham sido avaliados e estejam percebendo gratificação
de desempenho com base na pontuação obtida na última avaliação terão, a partir da data
de entrada em vigor desta Lei, a GDATI calculada com base no número de pontos obtidos
multiplicado pelo valor do ponto constante do Anexo II de acordo com sua respectiva
classe e padrão, até o advento de nova avaliação.

Art. XX O ocupante de cargo efetivo de Analista em Tecnologia da Informação, em
efetivo exercício das atividades inerentes a suas atribuições em órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, quando investido em cargo
em comissão ou em função de confiança, perceberá a GDATI da seguinte forma:
I - quando investido em função de confiança ou em cargo em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores - DAS nível 3, 2 ou 1, ou equivalente, perceberá a GDATI
calculada conforme o disposto no § 3º do art. 4º;
II - quando investido em função de confiança ou em cargo em comissão equivalente ao
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS de nível igual ou superior a 4,
perceberá a GDATI em valor correspondente à pontuação máxima da parcela individual,
somada ao resultado da avaliação de desempenho institucional do período.

Art. XX. O ocupante de cargo efetivo de Analista em Tecnologia da Informação que não
se encontre desenvolvendo atividades inerentes a suas atribuições perceberá a GDATI da
seguinte forma:
I - quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nos demais
casos previstos em lei, perceberá a GDATI calculada com base nas regras aplicáveis ao
servidor em efetivo exercício no órgão de lotação; e
II - quando cedido para o exercício de função de confiança ou de cargo em comissão
equivalente ao Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS de nível igual ou
superior a 4, perceberá a GDATI em valor correspondente à pontuação máxima da parcela
individual, somada ao resultado da avaliação de desempenho institucional do órgão ou
entidade de exercício.
Parágrafo único. A avaliação institucional considerada para o servidor alcançado pelos
incisos do caput será:
I - a do órgão ou entidade onde o servidor permaneceu em exercício por mais tempo;
II - a do órgão ou entidade onde o servidor se encontrar em exercício ao término do ciclo,
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caso ele tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes órgãos ou entidades;
ou
III - a do órgão supervisor da carreira quando requisitado ou cedido para órgão ou
entidade diverso da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, com
direito à percepção da GDATI.

Art. XX Para fins de incorporação da GDATI aos proventos de aposentadoria ou às
pensões, serão adotados os seguintes critérios:
I - quando se aplicar ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão o disposto
nos art. 3º, art. 6º e art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005:
a) se a gratificação de desempenho tiver sido percebida por período igual ou superior a
sessenta meses, será aplicado o valor equivalente à média dos pontos recebidos nos
últimos sessenta meses nos respectivos padrão e classe; e
b) se a gratificação de desempenho tiver sido percebida por período inferior a sessenta
meses, será aplicado o valor equivalente a cinquenta pontos nos respectivos padrão e
classe; e
II - aos demais servidores será aplicado o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de
2004, ou, conforme o caso, na Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012.

Art. XX O desenvolvimento do servidor na carreira de Tecnologia da Informação ocorrerá
mediante progressão funcional e promoção, na forma de regulamento.
§ 1º Para fins deste artigo, progressão funcional é a passagem do servidor de um padrão
para outro imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem
do servidor do último padrão de uma classe para o padrão inicial da classe imediatamente
superior, observando-se os seguintes requisitos:
I - para fins de progressão funcional:
a) cumprir o interstício de doze meses de efetivo exercício em cada padrão; e
b) atingir percentual mínimo de oitenta por cento na avaliação de desempenho individual,
nos termos de regulamento;
II - para fins de promoção:
a) cumprir o interstício de doze meses de efetivo exercício no último padrão de cada
classe;
b) atingir percentual mínimo de noventa por cento na avaliação de desempenho individual
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realizada no último padrão da classe, nos termos de regulamento; e
c) acumular pontuação mínima mediante participação em cursos ou comprovação de
experiência profissional e acadêmica, em temas relacionados às atribuições do cargo,
entre outros requisitos, nos termos de regulamento.
§ 2º Até que seja editado o regulamento de que trata o caput, as progressões e promoções
dos servidores integrantes da carreira de Tecnologia da Informação serão concedidas com
base no Decreto nº 84.669, de 29 de abril de 1980.
§ 3º Na contagem do interstício necessário à progressão funcional e à promoção será
aproveitado o tempo computado até a data em que tiver sido feito o enquadramento
decorrente da aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4º O interstício de doze meses de efetivo exercício para a progressão funcional e para a
promoção será:
I - computado a partir do efetivo exercício;
II - computado em dias, descontados os afastamentos remunerados que não forem
legalmente considerados de efetivo exercício; e
III - interrompido, nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, sendo
reiniciado o cômputo a partir do retorno à atividade.
§ 5º A avaliação de desempenho individual aplicada para fins de percepção da GDATI
será utilizada para fins de avaliação de desempenho para progressão funcional e
promoção.
§ 6º Em caso de avaliação periódica de desempenho em percentuais inferiores aos
estabelecidos na alínea “b” do inciso I e na alínea “b” do inciso II do § 1º, o servidor não
terá direito à progressão e à promoção na carreira no período.
§ 7º Para fins de acumulação da pontuação mínima a que se refere a alínea “c” do inciso
II do § 1º, somente serão admitidos títulos ou certificados obtidos pelo servidor após o
início do exercício do cargo e que sejam compatíveis com as atribuições da carreira, nos
termos de regulamento.
§ 8º Os critérios e os prazos para apresentação e aceitação de certificados e títulos para
fins da acumulação de pontos a que se refere a alínea “c” do inciso II do § 1º serão
estabelecidos em regulamento.

Art. XX A reorganização do cargo de Analista em Tecnologia da Informação de que trata
esta Lei não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria
e de incorporação da gratificação de desempenho aos proventos da aposentadoria ou das
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pensões, descontinuidade em relação aos cargos e às atribuições atuais desenvolvidas
pelos servidores ocupantes do referido cargo.

Art. XX Ficam extintas as Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos
Recursos de Informação e Informática - GSISP, instituídas pela Lei nº 11.907, de 2009,
que, na data de entrada em vigor desta Lei, não se encontrem concedidas ou se encontrem
concedidas aos ocupantes do cargo de Analista em Tecnologia da Informação. Parágrafo
único. As demais GSISP que se encontrem concedidas na data de entrada em vigor desta
Lei serão automaticamente extintas quando vagarem.

ANEXO I
ESTRUTURA DE CLASSES DA CARREIRA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ESCALONADA
EM PADRÕES - VENCIMENTO BÁSICO

CLASSE

S

C

B

A

PADRÃO

A partir da
data de
entrada em
vigor
desta Lei

A partir de 1o de
janeiro de 2018

A partir de 1o
de janeiro de
2019

III

9.119,49

9.552,67

9.982,54

II

8.982,44

9.409,11

9.832,52

I

8.848,75

9.269,07

9.686,18

VI

8.647,85

9.058,62

9.466,26

V

8.522,95

8.927,79

9.329,54

IV

8.400,55

8.799,57

9.195,55

III

8.282,00

8.675,40

9.065,00

II

8.166,56

8.554,47

8.939,42

I

8.053,47

8.436,01

8.815,63

VI

7.882,70

8.257,13

8.628,70

V

7.777,10

8.146,51

8.513,10

IV

7.673,72

8.038,22

8.399,94

III

7.573,22

7.932,95

8.289,93

II

7.474,87

7.829,92

8.182,27

I

7.379,31

7.729,83

8.077,60

V

7.235,55

7.579,23

7.920,30

IV

7.146,27

7.485,72

7.822,58

III

7.058,99

7.394,29

7.727,03

II

6.972,95

7.304,17

7.632,86

I

6.889,54

7.216,79

7.541,55
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ANEXO II
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE

EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (GDATI)
VALOR DO PONTO DA GDATI
EFEITOS FINANCEIROS
CLASSE
PADRÃO

S

C

B

A

A partir da
data de
entrada em
vigor
desta Lei

A partir de 1o de
janeiro de 2018

A partir de 1o
de janeiro de
2019

III

39,08

40,94

42,78

II

38,50

40,33

42,14

I

37,92

39,72

41,51

VI

37,06

38,82

40,57

V

36,53

38,27

39,99

IV

36,00

37,71

39,41

III

35,49

37,18

38,85

II

35,00

36,66

38,31

I

34,51

36,15

37,78

VI

33,78

35,38

36,97

V

33,33

34,91

36,48

IV

32,89

34,45

36,00

III

32,46

34,00

35,53

II

32,04

33,56

35,07

I

31,63

33,13

34,62

V

31,01

32,48

33,94

IV

30,63

32,08

33,52

III

30,25

31,69

33,12

II

29,88

31,3

32,71

I

29,53

30,93

32,32
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JUSTIFICAÇÃO

A reorganização do cargo de Analista em Tecnologia da Informação (ATI) em uma
carreira é uma iniciativa voltada à materialização de amplo estudo efetuado pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) e ratificada por estudos de
igual teor do Tribunal de Contas da União (TCU), enaltecendo o reconhecimento da
importância estratégica da área de Tecnologia da Informação (TI) e seu potencial de
transformação do Estado brasileiro, por meio da capacidade de otimização da prestação
de serviços públicos de qualidade e a custos inferiores aos auferidos no presente.
A área de TI mostra-se cada vez mais estratégica no mundo atual, sobretudo em função
da ampliação do acesso rápido a serviços eletrônicos e digitais, à informação e à Internet,
do crescente uso de meios móveis tais como tablets e smartphones e aumento exponencial
da interoperabilidade entre os equipamentos eletrônicos, o que gera grandes
oportunidades para aumentar a qualidade e quantidade dos serviços públicos, impor maior
controle e transparência dos gastos governamentais, gerar maior eficiência na gestão
pública e disseminar serviços eletrônicos, de forma democrática, a toda a população, por
meio de recursos tecnológicos, oferecendo-lhe maior agilidade, precisão e
economicidade. No Brasil, as atuais diretrizes de políticas públicas enfatizam o papel
fundamental da TI na esfera pública, principalmente no que tange à importância da
utilização dessas tecnologias para estimular a participação da sociedade em políticas
públicas e aprimorar a disponibilização de serviços públicos por meio eletrônico,
conforme Decreto nº 8.638/2016, que institui a Política de Governança Digital no âmbito
da Administração Pública Federal (APF). O alcance dos objetivos de tais políticas
públicas envolve necessariamente uma maior valorização da gestão dos recursos de TI do
Governo Federal.
As atribuições definidas para o cargo de ATI pela Lei nº 11.907/2009 ressaltam o caráter
estratégico desses servidores na área de TI em âmbito Federal, uma vez que englobam
atividades de planejar, supervisar, coordenar e controlar a gestão de recursos de TI
relativos ao funcionamento da APF; especificar e apoiar a formulação e acompanhamento
das políticas públicas de planejamento de TI; e gerenciar a disseminação, integração e
controle de qualidade dos dados. Além disso, cumpre destacar que vários projetos que
contam com a liderança de ATIs permitem a racionalização constante de recursos
públicos, como é o caso das compras conjuntas realizadas periodicamente no âmbito da
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MP. A título exemplificativo,
as contratações conjuntas de telefonia fixa e móvel resultaram, respectivamente, na
economia de R$ 24,68 milhões a.a. e R$ 9,06 milhões a.a. para a APF, a partir de 2010,
enquanto que a contratação conjunta de ativos de rede (Pregão Eletrônico nº 4/2015),
resultou em uma economia de R$ 19,66 milhões. Cabe ainda destacar a contratação de
microcomputadores, finalizada em janeiro de 2017, e com a qual se conseguiu uma
economia de R$ 93 milhões.
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Os Analistas em TI possuem atuação transversal dentro da Administração e atua em
diversas áreas de conhecimento e necessidades do Estado. Nesta atuação, pode-se citar, a
título exemplificativo, resultados tais como: 629 serviços certificados na Administração
Direta, 35 serviços digitalizados, projetos para eliminar a utilização de papel na APF com
70 órgãos utilizado o SEI – Sistema Eletrônico de Informação e 185 órgãos em processo
de implantação, 10% da população já faz agendamento online de consultas e
procedimentos médicos, e projeto para conectar escolas com previsão de 76 mil escolas
conectadas – atingindo 25,7 milhões de alunos.
Além do que já foi citado, o quadro de servidores conta com quantitativo significativo de
especialistas envolvidos ou responsáveis por projetos de grande repercussão social e
econômica tais como:
•

•
•

Projeto Brasil Eficiente
o Interoperabilidade dos Sistemas de Governo
o Plataforma de Cidadania Digital
o e-Saúde
o Educação Conect@da
o Simplificação de serviços tributários, previdenciários e trabalhistas
o Carteira de Trabalho Digital
o Estratégia Digital Brasileira
Projetos de Desburocratização do Estado
BPC, Cadastro Único, CAGED, RAIS, SIAFI, SIAPE, SIGEPE, SIOP

Não obstante, a atual disposição do cargo de ATI está gerando grande evasão desses
servidores que atinge o patamar de 41,9% de vacâncias e desistências - a maior taxa de
perda de servidores dentre as carreiras transversais gerenciadas pelo MP. Essa grande
rotatividade de pessoal resulta desperdício de recursos públicos, atraso em projetos
estratégicos, retrabalhos, impactos financeiros oriundos da suspensão de trabalhos
iniciados, perda de conhecimento, além de outros prejuízos para a APF.
A determinação exarada no Acórdão 1.200/2014 TCU-Plenário enfatiza a necessidade de
reorganização do cargo de ATI em carreira específica e em condições compatíveis com
as competências e responsabilidades legalmente estabelecidas. No referido Acórdão, o
Egrégio Tribunal determina ao MP que “empregue maior celeridade na análise da
proposta de criação da carreira específica de Analista em Tecnologia da Informação, com
remuneração que entender adequada e coerente com a relevância das atribuições
desenvolvidas, visando reduzir a elevada taxa de evasão dos ocupantes do cargo de ATI”.
A análise foi realizada pelo MP ensejando projeto de lei propondo a reorganização do
cargo em formato de carreira, comprovando-se, portanto, a visão do MP com relação a
tal reestruturação.
Em sessão de 18 de outubro de 2017, o TCU, em função de monitoramento de
recomendações e determinações do já citado acordão 1200/2014, votaram com
unanimidade o ACÓRDÃO Nº 2326/2017 - TCU – Plenário, além de tornar a apontar a
necessidade do fortalecimento do profissional de TI por meio de uma carreira específica,
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identifica recomendações e determinações, relativas a este tema, não cumpridas, ainda
em fase de implementação e com implementação parcial. Recomenda e determina este
acórdão mais atual que providencias sejam tomadas para que o cumprimento, em
definitivo, do que foi exarado no acórdão 1200/2014. Parte do que trata o acórdão
2326/2017 é atendido de forma definitiva por meio desta Emenda.
Destacamos que essa emenda contemplará quinhentos servidores e que os mesmos são
responsáveis pela gestão de recursos de TI no Governo Federal, que no ano de 2016 foi
de, aproximadamente, de R$ 7 bilhões.
Por fim, em função do caráter estratégico da área de TI para o Governo Federal, da
necessidade da coerência da proposição com a relevância das atribuições por eles
desenvolvidas é que se propõe a presente Emenda registrando-se que a questão
orçamentária e financeira estaria superada e não geraria nenhuma nova despesa.

Sala das Comissões,

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO
PDT/CE
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
O artigo 2º da Medida Provisória 817, de 2018 passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 2º.........................................................................................
...................................................................................................
II - os servidores da administração direta e indireta, autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedade de economia mista, os servidores municipais
do Ex-Território de Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio
de 1994 absorvidos pela administração direta, os policiais militares
alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de
dezembro de 1981 e aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado
de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de
março de 1987;

O artigo 3º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 3º Nos casos da opção para a inclusão em quadro em extinção da União
de que tratam o caput do art. 2º inciso II, a Emenda Constitucional nº 60 de
2009, a Emenda Constitucional nº 79 de 2014 e a Emenda Constitucional nº
98 de 2017.”

O artigo 20 da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. Os servidores integrantes do PCC-Ext, os referidos no caput do
art. 2º inciso II e os referidos nos incisos II e III do caput do art. 3º ficam
submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112, de 1990.”

JUSTIFICAÇÃO
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida
Provisória 473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores
prejudicados pelo Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas
públicas e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e
empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas
e sociedades de economia mista sob controle da União que, no
período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de
setembro de 1992, tenham sido:
I- exonerados ou demitidos com violação de dispositivo
constitucional ou legal;
II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com
violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar
ou de cláusula constante de acordo, convenção ou
sentença normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação
política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de
atividade profissional em decorrência de movimentação
grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se,
exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento
efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração,
demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1138

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

formulem requerimento fundamentado e acompanhado da
documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias,
contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°,
assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham
encaminhado documentação à Comissão Especial constituída
pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363, de 2000)
(grifo nosso).
A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º
prevê que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos
originalmente admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que
o legislador pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria
e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória,
submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I,
II, III do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que
somente com a inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima
compreensão do cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do
enquadramento legal.

A presente Emenda a Medida provisória nº 817/2017,
compatibilizando-a também e com o artigo 1º da Emenda Constitucional nº 79 de
2014 nos seguintes termos:
O artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, estabelece
expressamente como parte beneficiada os servidores da administração direta e
indireta dos ex-Territórios do Amapá e de Roraima.
Administração direta e indireta inclui as empresas de economia mista
e as empresas públicas.
Na regulamentação proposta na Medida Provisória nº 660, de 24 de
novembro de 2014 houve restrição ao mencionar os servidores abrangidos pelo
dispositivo Constitucional, quando foram mencionados aqueles da administração
direta, das autarquias e das fundações.
O Decreto nº 8.365 de novembro de 2014 no art. 6º parágrafo 5º exclui
os servidores de empresa públicas e sociedades de economia mista.
Art. 6o É vedada a admissão no quadro em extinção da União,
com fundamento na Emenda Constitucional nº 79, de 2014, dos
V - empregados de empresas públicas ou sociedades de
economia mista;
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A definição das instituições que compõem as administrações direta e
indireta consta no artigo 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, o qual transcrevemos o inciso II, referente a administração indireta, para
melhor clareza.
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida
Provisória 473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores
prejudicados pelo Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas
públicas e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e
empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas
e sociedades de economia mista sob controle da União que, no
período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de
setembro de 1992, tenham sido:
I- exonerados ou demitidos com violação de dispositivo
constitucional ou legal;
II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com
violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar
ou de cláusula constante de acordo, convenção ou
sentença normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação
política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de
atividade profissional em decorrência de movimentação
grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se,
exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento
efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração,
demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que
formulem requerimento fundamentado e acompanhado da
documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias,
contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°,
assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham
encaminhado documentação à Comissão Especial constituída
pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363, de 2000)
(grifo nosso).
A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º
prevê que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos
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originalmente admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que
o legislador pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria
e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória,
submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I,
II, III do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que
somente com a inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima
compreensão do cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do
enquadramento legal.
Forte são as razões que nos deram total convicção nesta Emenda,
com base nos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal, das instâncias jurídicas de
primeira e segunda instâncias, de parecistas ilibados e de consultorias dessa Casa,
de que as alterações sugeridas aperfeiçoam a medida provisória, exalta a justiça,
evita judicializações danosas ao país e que nos levaram a propor aos Nobres Pares
o justo acolhimento.

PARLAMENTAR
DEPUTADO IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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Data:30/09/1999
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Proposição: Medida Provisória N.º 817/2018

Autor: Deputada Maria Helena – PSB/RR
Dr
1.

X Supressiva

Página: 1/1

2.

Substitutiva

Art.: 36

3.

Modificativa

N.º Prontuário:
4.

Parágrafos: -

Aditiva

5.

Substitutiva/Global

Inciso: I

Alínea: -

Suprima-se o inciso I do art. 36 da Medida Provisória nº 817/2018.

JUSTIFICATIVA

A supressão do inciso I do art. 36, da Medida Provisória em questão tem por
escopo garantir a aplicabilidade do disposto nas Emendas Constitucionais nº 60, de 11 de novembro
de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, no que se refere aos servidores e integrantes da carreira
policial militar do ex-Território Federal de Rondônia.
Isso se dá porque os artigos 85 ao art. 102 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de
2010, revogados pela Medida Provisória em questão, são os dispositivos legais garantidores dos
requisitos necessários ao reconhecimento de vínculo destes servidores e integrantes da carreira
policial militar do ex-Território Federal de Rondônia.
A presente proposição encontra embasamento nas Emendas Constitucionais nº
60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014.
Assim, o acolhimento desta proposição garantirá a correta aplicação do texto
constitucional.

Assinatura
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Data:30/09/1999
07/02/2018

Proposição: Medida Provisória N.º 817/2018

Autor: Deputada Maria Helena – PSB/RR
Dr
1.

Supressiva

Página: 1/1

2.

Substitutiva

3.

X Modificativa

Art.: 3º

N.º Prontuário:
4.

Parágrafo: -

Aditiva

5.

Substitutiva/Global

Inciso: V

Alínea: -

Dê-se ao inciso V do art. 3º da Medida Provisória nº 817/2018 a seguinte redação:
Art. 3º ...
...
V – aplica-se aos servidores ativos, inativos e pensionistas de
que trata o art. 7º da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, e o
art. 5º da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, a tabela “a” do
Anexo VII à Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017.

JUSTIFICATIVA

Os servidores que integram a carreira do Grupo Tributação, Arrecadação e
Fiscalização dos Estados do Amapá, Roraima e Rondônia – TAF, optantes pelo quadro em extinção
da União, na forma dos Artigos 1º e 3º, da EC 79 de 2014, foram contratados em condições
semelhantes aos do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos ex-Territórios – TAF exTerritórios, a que se refere o artigo 7º da EC 79/2014.
Esses servidores compõem Carreiras de Estado, como previsto no artigo 247 da
Constituição Federal, com atribuições específicas e competências para exercer as atividades
inerentes à Carreira TAF, sejam constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, elaborar e
proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal, bem como em processos de
consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios
fiscais, executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados.
Pelos motivos expostos os grupos TAF dos ex-Territórios e do Estado do Amapá
devem ser enquadrados em tabela específica de carreira com mesmas atribuições, seja, a do
Auditor Fiscal da receita Federal.
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O atual enquadramento, no PGPE, é inadequado e ilegal, já que restringe a
atuação desses servidores quanto às atribuições, podendo trazer prejuízos, de ordem financeira,
aos Estados onde atuam se questionadas sua atuação como pertencente aos Grupos TAF.
Também podemos justificar pelo fato que essas duas carreiras, TAF dos exTerritórios e TAF dos Estados do Amapá e de Roraima, são as únicas que não foram contempladas
com tabela específicas, mantendo-as enquadradas no PCC-Ext, diferente do que foi adotado para
as carreiras de Polícia Civil e Militar, Professores e de Planejamento e Orçamento, todos
enquadrados em tabela própria da carreira.
Como a referência do valor já foi definido como o da Tabela “a” do anexo VII, da
Lei nº 13.464 de 2017, necessitando apenas o ajuste, saindo do PCC-Ext para a tabela citada, não
haverá gastos adicionais com aumento de remuneração, assim como também não haverá criação
de cargos, funções ou empregos públicos, que esteja vedado pelo Artigo 61, §1°, II, “a” da
Constituição Federal.
Pelos motivos expostos, se justifica a inclusão de dispositivo que contemple essas
categorias, na tabela dos Auditores da Receita Federal, que possuem competências equivalentes.

Deputada Maria Helena
PSB/RR
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Proposição: Medida Provisória N.º 817/2018

Autor: Deputada Maria Helena – PSB/RR
Dr
1.

Supressiva

Página: 1/1

2.

Substitutiva

3.

Art.: 2º

Modificativa

N.º Prontuário:
4.

X Aditiva

Parágrafo: 6º

5.

Substitutiva/Global

Inciso: -

Alínea: -

Inclua-se o seguinte § 6º ao artigo 2º da Medida Provisória nº 817/2018, com a
seguinte redação:
Art. 2º ...
...
§ 6º O enquadramento decorrente da opção prevista neste
artigo, para a pessoa que exerceu cargo ou função de Assistente
Jurídico com relação ou vínculo funcional de caráter efetivo ou
não, entre a data em que o ex-Território Federal de Roraima foi
transformado em Estado e a efetiva instalação do Estado de
Roraima em outubro de 1993 ocorrerá no cargo de Advogado da
União da Carreira da AGU-(Advocacia Geral da União) por ser o
cargo hoje equivalente, podendo comprovar o vínculo funcional
de caráter efetivo ou não pelo ajuste ou o ato administrativo por
meio do qual a pessoa tenha revestido a condição de Assistente
Jurídico, como Diário Oficial do Estado, Ficha Financeira,
Portaria, Contracheque, movimentação bancária, carteira de
trabalho, certidão ou pelos documentos previstos no Art.1º,§4º e
seus Incisos da EC 98/2017.

JUSTIFICATIVA
No período entre a transformação e a efetiva instalação do Estado de
Roraima em outubro de 1993 havia em seus quadros a função de Assistente Jurídico de livre
exoneração exercida por Bacharéis em Direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil que,
embora lotados na estrutura jurídica do Estado, faziam parte de uma divisão administrativa que
integra diretamente a União representada pela fase de criação e instalação de um novo
Estado, cujos Assistentes Jurídicos aguardaram na função pelo enquadramento e pela emissão de
um Plano de Cargos e Salários e pela Tabela de Remuneração por parte da União Federal já que
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os servidores se encontravam trabalhando no decorrer da instalação do Estado de Roraima sem o
devido enquadramento. Entende-se como fase de instalação aquele período no qual a estrutura
orgânica do Estado, composta pelas instituições dos poderes executivo, legislativo e judiciário, está
em processo de formação, portanto, ainda sem características de ente federado, visto que lhes
faltava autonomia plena. Nesse contexto, o Governador do Estado continuava agindo com o aval
da União, que por seu turno assumia a responsabilidade com a folha de pagamento dos servidores
contratados pelos ex-Territórios, bem como pelas admissões de pessoal ocorridas durante o
período de instalação. Vale relembrar que os ASSISTENTES JURÍDICOS daquela época
garantiram a CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA UNIÃO em suas respectivas áreas
de atuação enquanto o novo Estado estava sendo IMPLANTADO, fato que não pode ser negado
nem mudado. Esse breve arrazoado histórico tem a finalidade didática de discorrer sobre as
complexas relações estabelecidas entre a administração federal e os servidores públicos
contratados entre a transformação e a instalação do novo Estado, bem como oferecer subsídios
técnicos e jurídicos que permitam solucionar as pendências que ainda persistem, advindas da
criação dos Territórios e posterior transformação dos mesmos em Estados. É importante frisar que
os governadores dos extintos Territórios eram nomeados pelo Presidente da Republica,
desempenhavam o encargo de administrar os Territórios com status semelhante a qualquer outro
cargo em comissão da alta administração pública, de livre nomeação e exoneração. Os
governadores submetiam-se diretamente ao Presidente da República por subordinação e
vinculação, integrados à hierarquia do Poder Executivo Federal. Os Territórios Federais tinham
natureza jurídica de autarquia pública: embora tivessem personalidade jurídica, eram desprovidos
de autonomia política, sendo, portanto, todas as decisões adotadas em nome da União. Mesmo na
fase de instalação do novo Estado de Roraima ERA A UNIÃO FEDERAL quem MANTINHA E QUEM
REMUNERAVA OS SERVIDORES DA FASE DE INSTALAÇÃO, inclusive os ASSISTENTES
JURÍDICOS.
O reconhecimento legal da função só veio ocorrer através da LEI
COMPLEMENTAR Nº 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993, através do seu Art.2º§5º c/c Art.20,
Inciso III que criou na estrutura da União Federal o cargo de Assistente Jurídico. No entanto, a
grande maioria dos Assistentes Jurídicos que se encontravam trabalhando no período entre a
transformação e a efetiva instalação do Estado de Roraima em outubro de 1993 não foram
enquadrados ou transpostos para os Quadros da Advocacia Geral da União e nem lhes
deram a opção de fazê-lo, muitos até foram demitidos sem o devido reconhecimento ao
enquadramento.
Em ato posteriori a LEI Nº 8.682, DE 14 DE JULHO DE 1993 em seus Arts. 3º e
4º fez a transposição dos cargos da AGU de: Cargos do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e de funções de representação de gabinete da Consultoria-Geral da República para o
gabinete do Advogado-Geral da União e transformados em cargos de consultores da União os
cargos de consultores da República, e não incluíram os Assistentes Jurídicos que se encontravam
trabalhando no período da instalação.
A transposição de cargos da categoria funcional de Assistente Jurídico da
Administração Federal Direta, para a correspondente Carreira da Advocacia-Geral da União,
ocorreu com a vigência da Medida Provisória nº 485, de 29.4.94 (D.O. de 30.4.94), todavia, o art.
16 da Lei nº 9.651, de 27.5.98 (Medida Provisória nº 1.587, de 1997) fixou a remuneração do cargo
de Assistente Jurídico da respectiva Carreira da AGU
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Depois das regulamentações e transposições retro citadas era para ter ocorrido a
transposição de todos os ASSISTENTES JURÍDICOS DA ADMINSITRAÇÃO DIRETA para a
AGU, mas isso novamente não correu. A LEI Nº 9.028, DE 12 DE ABRIL DE 1995 que dispõe
sobre o exercício das atribuições institucionais da Advocacia Geral da União em seu Art.21 ratifica
a existência dos Assistentes Jurídicos e lhes atribui função representá-la judicial e
extrajudicialmente, bem como executar as atividades de assessoramento jurídico do Poder
Executivo, conforme dispuser ato normativo do Advogado-Geral da União.
Todos os instrumentos legais supra citados poderiam ter regularizado a situação
dos Assistentes Jurídicos que se encontravam trabalhando no período entre a transformação e a
efetiva instalação do Estado de Roraima em outubro de 1993 já em suas respectivas épocas
mas não o fizeram por completo já que alguns assistentes jurídicos foram transpostos e outros não,
igual sorte acompanhou instrumentos jurídicos vindouros após 1995, vejamos a MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001 deu nova transposição de Assistentes
Jurídicos sem dá opção aos Assistentes Jurídicos que estavam trabalhando no período entre a
transformação e a efetiva instalação do Estado de Roraima em outubro de 1993.
Conforme supra demonstrado na fase de transformação e instalação do novo
Estado de Roraima havia a Carreira de Assistente Jurídicos pagos pela União e trabalhando no
novo Estado garantindo a seqüência dos serviços públicos fornecidos pela União Federal ao novo
Estado de Roraima. Em seguida a Carreira de Assistente Jurídico foi oficialmente criada na
Administração Pública Direta e depois na AGU. Depois os Assistentes Jurídicos da Administração
Federal foram transpostos para a AGU e, por fim, ocorreu que o cargo de ASSISTENTE JURÍDICO
da AGU foi transformado no Cargo de Advogado da União dentro do quadro de carreira da AGU
deixando de existir a função de Assistente Jurídico, cuja transformação se deu através do Art.11
da MEDIDA PROVISÓRIA No 43, DE 25 DE JUNHO 2002 .Ressalte-se que as transformações de
cargos e os enquadramentos de servidores são formas adotadas não só no Poder Executivo mas
também no Poder Judiciário e no Ministério Público Federal, conforme se vê nas Leis nos 9.421, de
24 de dezembro de 1996, e 9.953, de 4 de janeiro de 2000.(...)” (Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Exm/2002/9-AGU-MF-02.htm.> Acesso em 07 Set. 2013).
A unificação de carreiras da advocacia pública federal de Assistente Jurídico da
AGU para Advogado da União também na AGU é tema que teve sua constitucionalidade submetida
ao crivo do Supremo Tribunal Federal. A transformação dos cargos de Assistente Jurídico da AGU
em cargos de Advogado da União foi analisada pelo STF, no ano de 2002, na ADIn 2.713-1, de
relatoria da Min. Ellen Gracie. O Supremo Tribunal Federal julgou no dia 18/12/2002 improcedente
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2713) proposta pela Associação Nacional de
Advogados da União (Anauni) que se voltava contra a Medida Provisória 43/02. A norma
transformou assistentes jurídicos da Advocacia Geral da União em advogados da União. Vale
repisar a sustentação oral na tribuna, do advogado-geral da União, José Bonifácio de Andrada, fez
um histórico sobre essa mudança, salientando que a carreira de assistente jurídico, com atribuições
meramente consultivas, só tinha sentido quando a Procuradoria Geral da República se encarregava
da representação da União nas atividades contenciosas. Com a transferência dessa atribuição para
a AGU, os assistentes, por necessidade do serviço, acabaram tendo de realizar atividades
contenciosas. De outro lado, os advogados da União também realizavam funções consultivas,
demonstrando a identidade de atribuições e a conveniência da fusão das duas carreiras. A relatora
do processo ministra Ellen Gracie, afirmou que a transformação é constitucional, não existindo as
violações apontadas pela Anauni. Segundo ela, a reestruturação de cargos não ofende o artigo 131
da Constituição, que exige Lei Complementar para se dispor sobre organização e funcionamento
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da AGU. A mudança, de acordo com Ellen Gracie, deu-se de acordo com o artigo 48, inciso X da
Carta, que prevê lei ordinária para a criação e transformação de cargos.
Fato é que, diante de tantos instrumentos jurídicos ainda há ASSISTENTES
JURÍDICOS que trabalharam no período entre a transformação e a efetiva instalação do Estado
de Roraima em outubro de 1993 que ainda não foram enquadrados pela União, estima-se em
torno de 30 a 40 servidores remanescentes que necessitam terem seus vínculos reconhecidos em
caráter definitivo no respectivo cargo equivalente. Graças ao belo trabalho de alguns parlamentares
o Congresso Nacional aprovou e sancionou a PEC 199, hoje EC-EMENDA CONSTITUCIONAL nº:
98 de 05.12.2017, corrigindo uma injustiça histórica com os ASSISTENTES JURÍDICOS da época
da instalação do Estado de Roraima que já perdura mais de 24 anos, visto que em seu Art.1º c/c
seu Parágrafo 1º,5º e 6º e com seu Art.3º reconheceu o direito dos Assistentes Jurídicos ,dentre
muitos outros, de optar em integrar o Quadro da União no cargo em que foram originariamente
admitidos ou em cargo equivalente, o que foi recebido com grande alegria e expectativa por parte
dos Assistentes Jurídicos remanescentes. Ocorre que por ocasião da REGULAMENTAÇÃO DA
EC 98/2017 ocorrida através da MEDIDA PROVISÓRIA nº: 817/2018 esta ratificou em seu Art.2º,
Inciso IV,V,VI o direito dos ASSISTENTES JURÍDICOS remanescentes de optarem pelo quadro da
união. Já no Parágrafo 2º do citado artigo a MP ratifica o direito de opção no cargo em que foram
originariamente admitidos ou em cargo equivalente. A problemática a sofrer correção pela via
da presente EMENDA está em que a MP 817/2018 e seus anexos enquadram os ASSISTENTES
JURÍDICOS remanescentes no cargo originariamente ocupados por eles que, como aqui
comprovado, NÃO EXISTEM MAIS, visto que o cargo originário de Assistente Jurídico sofreu
transposição para AGU como Assistente Jurídico desta e depois foi transformado em Cargo
de Advogado da União, cujo cargo e remuneração não constam na MEDIDA PROVISÓRIA
REGULAMENTATÓRIA À EC 98/2017. Se a correção não for feita a tempo os remanescentes
Assistentes Jurídicos mais uma vez serão penalizados, serão impedidos de usufruir e exercer
plenamente os direitos constitucionais que lhes foram garantidos pela EC 98/2017, serão obrigados
a percorrer longos caminhos administrativos e judiciais para sanar a incorreções da MEDIDA
PROVISÓRIA REGULAMENTADORA DA EC 98/2017, talvez já nem estejam mais vivos para gozar
do direito ao acesso ao cargo e de tudo que o trabalho poderia lhes trazer.

Deputada Maria Helena
PSB/RR
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Proposição: Medida Provisória N.º 817/2018

Autor: Deputada Maria Helena – PSB/RR
Dr
1.

Supressiva

Página: 1/1

2.

Substitutiva

Art.: 29

3.

X Modificativa

N.º Prontuário:
4.

Aditiva

Parágrafos: 1º a 5º

5.

Substitutiva/Global

Inciso: -

Alínea: -

Dê-se ao caput e aos parágrafos do artigo 29 da Medida Provisória nº 817/2018 a
seguinte redação:
Art. 29. Os servidores de que trata o art. 3º da Emenda
Constitucional nº 79, de 2014, que se encontravam no
desempenho de atribuições de planejamento e orçamento ou no
desempenho de atribuições de controle interno nos órgãos e
entidades da administração pública estadual direta, autárquica e
fundacional, dos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia,
observados os critérios de escolaridade exigidos em lei, serão
enquadrados nos cargos que compõem a Carreira de
Planejamento e Orçamento e a Carreira de Finanças e Controle,
de que tratam as Leis nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, e
13.327, de 29 de julho de 2016, respectivamente.
§ 1º Os servidores de que trata o caput passarão a ser
remunerados exclusivamente por subsídio, cujos valores
correspondem aos fixados nas tabelas “a”, “b” ou “c” do Anexo
IV à Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008,
respectivamente, para os servidores de nível superior e
intermediário, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória.
§ 2º Para a comprovação do desempenho das atribuições
referidas no caput, serão observados os requisitos fixados em
regulamento.
§ 3º Compete ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão analisar e julgar os requerimentos e a documentação
para comprovação do desempenho das atribuições referidas no
caput.
§ 4º Aplicam-se aos servidores de que trata este artigo os arts.
11 a 16 da Lei nº 11.890, de 2008.
§ 5º Os cargos efetivos a que se refere o caput deste artigo:
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I - integram o quadro em extinção da União; e
II - serão extintos quando vagarem.

JUSTIFICATIVA

O propósito da presente emenda é assegurar o enquadramento de servidores
oriundos dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia nos cargos de Analista de
Planejamento e Orçamento, e de Técnico de Planejamento e Orçamento e de Auditor Federal de
Finanças e Controle e de Técnico Federal de Finanças e Controle, conforme o direito assegurado
no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2017. Esses servidores estão
exercendo, há décadas, funções iguais, compatíveis ou idênticas com as dos servidores das
Carreiras de Gestão Governamental da União.
A presente proposição tem embasamento legal no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, com as alterações introduzidas no inciso VIII do artigo
2º da Lei nº 12.800, de 2013, e alterações, nos incisos I e II do artigo 10 da Lei nº 11.890, de 2008
e pela Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018.
O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, acima citado, expressa: “Os
servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em
extinção da União serão enquadrados em cargos de atribuições equivalentes ou assemelhadas,
integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no nível de progressão alcançado,
assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes”.
O artigo 3º da referida Emenda Constitucional, combinado com o artigo 2º, VIII, da
Lei nº 12.800, de 2013, é de suma importância para o resgate de um direito dos servidores federais
dos extintos Territórios, lotados nos órgãos de Planejamento e Orçamento, Finanças e Controle, os
quais, exercem atribuições compatíveis ou assemelhadas com aquelas dos servidores lotados nos
órgãos de Planejamento e Orçamento da Administração Direta e Indireta da União.
A União utilizou como referência para efetivação, as tabelas de remuneração da
Lei nº 6.550, de 1978, considerando tão somente o nível de escolaridade, sem levar em conta
requisitos de qualificação e de atuação profissional para enquadramento dos servidores nas
carreiras de Analista de Planejamento e Orçamento e de Técnico de Planejamento e Orçamento,
de Auditor Federal de Finanças e Controle e de Técnico Federal de Finanças e Controle.
Ocorre que aos servidores efetivos e regulares enquadrados na carreira de
Planejamento e Orçamento, quando da promulgação da Lei nº 8.270, de 1991, cujo artigo 10 foi
regulamentado pelo Decreto nº 491, de 1992, não foi exigido concurso público específico para o
respectivo enquadramento na categoria de Analista de Planejamento e Orçamento. Portanto, o
amparo legal trazido pela citada lei alcança, de plano, os servidores dos ex-Territórios do Amapá,
de Roraima e de Rondônia, cedidos aos órgãos de Planejamento e Orçamento desses Estados da
Federação.
Ademais, esses servidores contribuíram com o planejamento que possibilitou o
desenvolvimento dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia. Do mesmo modo
contribuíram com o planejamento para a instalação dos Estados recém-criados, planejamento este
de alta complexidade e responsabilidade que otimizou a implantação da estrutura administrativa
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desses Estados e, até hoje, continuam desempenhando funções de Planejamento e Orçamento,
contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental dos Estados.
A reivindicação dá-se apenas no presente por força da edição da Emenda
Constitucional nº 79, de 2014, que gerou a possibilidade de se requerer que a União possa rever e
corrigir seus atos, dos quais resultaram prejuízos profissionais a esses servidores, tendo em vista
que não lhes foi dada a oportunidade de opção para ingresso na carreira de Gestão Governamental
e respectivos cargos de Analista e de Técnico de Planejamento e Orçamento e de Auditor e de
Técnico Federal de Finanças e Controle, já que possuíam requisitos profissionais para tal.
Assim, o acolhimento desta proposição corrigirá injustiças de anos, por parte da
União em relação a esses servidores, vinculados originariamente ao extinto Ministério do Interior, e
que tanto defenderam o espaço nacional na época dos Territórios Federais.

Deputada Maria Helena
PSB/RR
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Marcos Reategui
EMENDA ADITIVA Nº __________
(à MPV nº 817, de 2018)
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais
nº 60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017,
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31
da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.
Inclua-se no art. 2º da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, o
seguinte inciso IX:
“Art. 2º .......................................................
....................................................................
IX – o servidor ou policial, civil ou militar, regularmente admitido
pelos Estados de Rondônia, do Amapá e de Roraima, em face de
concurso público no qual o respectivo edital de convocação tenha sido
autorizado e publicado:
a) no Estado de Rondônia, entre a data de sua transformação em Estado
e março de 1987; e
b) nos Estados do Amapá e Roraima, entre a data de sua transformação
em Estado e outubro de 1993.
....................................................................”
JUSTIFICAÇÃO
Busca-se com a presente corrigir a lacuna existente no texto da Medida
Provisória nº 871/2018, considerando-se para tanto, o texto promulgado das Emendas
Constitucionais nºs 79/2014 e 98/2017, que mencionam de forma clara o direito de
exercerem a opção para os quadros em extinção da Administração Pública Federal, dos
servidores, civis e militares, que foram admitidos no quadro de pessoal dos Estados de
Rondônia, do Amapá e de Roraima, na fase de instalação desses Estados.
Ocorre que, na linha da interpretação já manifestada pelo Supremo Tribunal
Federal reconhecendo que a fase de instalação dos Estados do Amapá e de Roraima se
inicia com a posse de seus governadores eleitos, o que se deu na data de 1º/01/1991,
resta então protegido o direito dos servidores que prestaram concurso público até
outubro/1993 e foram regularmente admitidos nos quadros de pessoal desses Estados
até a data limite da denominada “fase de instalação”, a qual, segundo o que já sufragado
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pelo STF, e com base no disposto no art. 235, IX, “a”, da CF/1988, encerrou-se em
1º/01/1996.
De igual modo, ressaltar que é preciso superarmos alguns pontos cruciais de
interpretação e entendimento na medida em que, quer nos parecer, há pontuais e sutis
divergências quanto ao que seria o alcance técnico dos termos “transformação” (dos
ex-territórios de Amapá e Roraima) e “instalação” (dos Estados do Amapá e Roraima),
os quais constantes da EC nº 98/2017, esclarecimento que é essencial para que sejam
agasalhadas as pretensões dos servidores que se submeterem ao crivo do CONCURSO
PÚBLICO no período da transformação dos Ex-Territórios em Estados até as datas de
MARÇO/1987 para Rondônia, e OUTUBRO/1993 para o Amapá e Roraima, sem
necessidade alguma de desfiguração do que estabelecido originalmente nas respectivas
EC’s 79/2014 e 98/2017.
É que o Excelso Pretório, em repetidos momentos, e como já frisado, tem
assentamento jurídico do que seria o denominado “PERÍODO DE INSTALAÇÃO” dos
Estados do Amapá e de Roraima, firmando sólido entendimento de que tal permeia a
data de posse do 1º governador eleito e os cinco anos imediatamente posteriores, logo,
de 01/01/1991 à 01/01/1996, assim o fazendo em homenagem ao que estabelece o art.
14, § 1º, da Constituição Federal de 1988, in verbis:
“Art. 14. Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são
transformados em Estados Federados, mantidos seus atuais limites
geográficos.
§ 1º A instalação dos Estados dar-se-á com a posse dos governadores
eleitos em 1990.”
De igual modo, a posição adotada pela AGU, que de forma absolutamente
inequívoca também já pacificou posição no sentido de sustentar de forma cristalina a
distinção entre ATO DE TRANSFORMAÇÃO e ATO DE INSTALAÇÃO, senão,
vejamos:
“A opção pela estipulação do termo inicial do prazo previsto no art. 235 da
Constituição Federal como sendo a data da posse do Governador do Estado
de Roraima, eleito no pleito de 1990, implica equiparação do ato de
criação deste Estado com o ato de sua instalação. Tal equiparação não (...)
parece lícita em face do disposto no texto constitucional vigente, dado que
(...), antes mesmo do ato de instalação, Roraima já havia adquirido, com a
promulgação da Constituição Federal, o status constitucional de Estado,
por força do mandamento constitucional inscrito no caput do art. 14 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias” (ADI 1903/RR)
No mesmo sentido, a Advocacia Geral da União, ao se manifestar nos autos
da ADI 1921, também fez citações às manifestações do STF, em decisão que inclusive
teria o condão de vincular futuras decisões sobre o tema, pontuando que “criação e
instalação de um Estado, são fenômenos jurídicos absolutamente distintos”, o que
demonstra razoabilidade e sintonia jurídica do que se postula nesta presente emenda,
que é possibilitar aos servidores concursados nos períodos de transformação dos
Estados do Amapá, Rondônia e Roraima, exercerem legitimamente à opção de
transposição.

Sala da Comissão,
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MPV 817
00041

Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do art. 3º da MP nº 817,
de 2018:
Art. 3º .............................................................................
.........................................................................................
V - aplica-se aos servidores ativos, inativos e pensionistas
de que trata o art. 7º da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, e o art. 5º
da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, a Tabela “a” do Anexo VII à
Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017.
.................................................................(NR)

JUSTIFICAÇÃO
Os servidores que integram a carreira do Grupo Tributação,
Arrecadação e Fiscalização dos Estados do Amapá, Roraima e Rondônia TAF, optantes pelo quadro em extinção da União, na forma dos Artigos 1º e
3º, da EC nº 79, de 2014, foram contratados em condições semelhantes aos
do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização dos ex-Territórios – TAF
ex-Territórios, que se refere o artigo 7º da EC nº 79, de 2014.
Esses servidores compõem Carreiras de Estado, como previsto
no artigo 247, da Constituição Federal, com atribuições específicas e
competências para exercer as atividades inerentes à Carreira TAF, sejam
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, elaborar e proferir
decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal, bem como em
processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais, executar
procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais,
equipamentos e assemelhados.
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Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

Pelos motivos expostos os grupos TAF dos ex-Territórios e do
Estado do Amapá devem ser enquadrados em tabela específica de carreira
com mesmas atribuições, seja, a do Auditor Fiscal da Receita Federal.
O atual enquadramento, no PGPE, é inadequado e ilegal, já que
restringe a atuação desses servidores quanto às atribuições, podendo trazer
prejuízos, de ordem financeira, aos Estados onde atuam se questionadas sua
atuação como pertencente aos Grupos TAF.
Também podemos justificar pelo fato que essas duas carreiras,
TAF dos ex-Territórios e TAF dos Estados do Amapá e de Roraima, são as
únicas que não foram contempladas com tabela específicas, mantendo-as
enquadradas no PCC-Ext, diferente do que foi adotado para as carreiras de
Polícia Civil e Militar, Professores e de Planejamento e Orçamento, todos
enquadrados em tabela própria da carreira.
Como a referência do valor já foi definido como o da Tabela “a”
do anexo VII, da Lei nº 13.464 de 2017, necessitando apenas o ajuste, saindo
do PCC-Ext para a tabela citada, não haverá gastos adicionais com aumento
de remuneração, assim como também não haverá criação de cargos, funções
ou empregos públicos, que esteja vedado pelo Artigo 61, §1°, II, “a” da
Constituição Federal.
Pelos motivos expostos, se justifica a inclusão de dispositivo
que contemple essas categorias, na tabela dos Auditores da Receita Federal,
que possuem competências equivalentes.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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MPV 817
00042

Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Acrescente-se o inciso XI, o parágrafo 11 e o parágrafo 12
acompanhado dos incisos I e II, ao art. 2º da Medida Provisória n.º 817, de 4
de janeiro de 2018:
Art. 2º ..............................................................................
.....................................................................................................................
XI – o servidor público, bem como a pessoa que comprove
ter mantido, na data em que os ex-Territórios Federais do Amapá e de
Roraima e de Rondônia foram transformados em Estados, ou entre a data
de sua transformação em Estado e outubro de 1993, para o Amapá e
Roraima, e março de 1987 pra Rondônia, relação ou vínculo funcional, de
caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou
de trabalho com o Tribunal de Contas dos Estados do Amapá e de Roraima
e de Rondônia.
.................................................................................................................
§ 11 O enquadramento decorrente da opção para os
servidores do Tribunal de Contas dos estados do Amapá, Roraima e
Rondônia que tenham revestido essa condição, entre a transformação e a
instalação dos Estados em outubro de 1993, para o Amapá e Roraima e
março de 1987 para Rondônia, ocorrerá no cargo em que foram
originariamente admitidos ou em cargo equivalente.
§ 12 Para efeitos do disposto no § 11, no tocante ao
enquadramento nas respectivas tabelas remuneratórias, aplica-se o
seguinte:
I – As tabelas anexas à Lei Federal nº 10.356 de 27 de
dezembro de 2001 quanto às pessoas egressas do Tribunal de Contas dos
Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia.

II- O posicionamento dos servidores, bem como, das
pessoas optantes no cargo, classe e padrão remuneratório das tabelas
salariais, será obtido pelo tempo de serviço público, na razão de um padrão
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Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

para cada 12 meses de efetivo exercício, cumprido desde a data de ingresso
nos quadros de origem, até a data de publicação de homologação do termo
de opção. ” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa preencher lacuna existente no texto
original da Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2017, que dispõe
sobre a transposição de servidores dos ex-Territórios para os quadros de
pessoal da União, por força do advento da Emenda Constitucional nº 98, de
2017, no tocante aos servidores egressos do Tribunal de Contas dos estados
do Amapá, Roraima e Rondônia, com vistas a conferir segurança jurídica às
referidas categorias.
Embora seja evidente não se poder dispensar tratamento
diferenciado a servidores de um Poder - o Executivo, no caso, que fora
expressamente mencionado no texto da Medida Provisória – em detrimento
dos demais e entendamos, muito a propósito, que a regência do referido
diploma legal já alcance, por si só, todos os servidores de quaisquer das
Administrações dos entes resultantes da conversão dos ex-Territórios
federais em estados, tal cautela, de incluir expressamente a menção dos aos
servidores dos demais Poderes, confere mais previsibilidade e segurança
jurídica ao complexo processo de transposição.
Isso porque a negligência do texto da Medida Provisória
em mencionar os servidores dos demais Poderes pode ser interpretada pelos
implementadores de seu comando legal como uma intenção deliberada de
excluir tais grupos do processo de transposição, o que, evidentemente, não
se harmoniza com o espírito da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, que
vislumbra alcançar todos os servidores e pessoas que, indistintamente, tendo
mantido vínculo, ainda que precário, com os entes e órgãos que compunham
os ex-Territórios Federais de Roraima e do Amapá e de Rondônia.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em
qualquer impacto orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir
quaisquer controvérsias quanto à legitimidade da pretensão de agentes que
mantiveram relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou
relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho, integrantes dos
ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, bem como com os estados
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Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

que os sucederam, entre a data de suas transformações em Estado e outubro
de 1993, para o Amapá e Roraima e março de 1987 para Rondônia.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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MPV 817
00043

Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Acrescente-se o seguinte § 6, com seus incisos I até V, ao artigo
2º da MP nº 817, de 2018:
Art. 2º ....................................................................... .
....................................................................................
§ 6º Como meios probatórios da relação de trabalho ou
vinculo funcional, empregatício, estatutário ou de trabalho, será admitida
a prova testemunhal de agentes que gozem de fé pública, quando verificada
a ocorrência de extravio, deterioração ou destruição de documentos e
registros, causados por inundações, incêndios ou outros eventos
semelhantes evidenciadores de justa causa à não apresentação de provas
documentais.
I - A produção de prova testemunhal deverá circunstanciar
todas as especificidades do serviço prestado, da identidade do prestador e
do período respectivo, mediante instrução em processo administrativo
próprio.
II - Compete ao Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão expedir, no prazo de até 60 dias, orientação
normativa quanto aos procedimentos, para constituição e apresentação da
prova testemunhal.
III - A pessoa que recorrer a prova testemunhal deverá
apresentar petição, exibindo prova de sua legitimidade, com um rol de no
mínimo 2(duas) testemunhas, acompanhada de provas da existência do
evento que impossibilitou a apresentação das provas documentais.
IV- A petição que instruir o pedido de incorporação no
quadro federal, observado o prazo de 12 meses para sua conclusão, deverá
apontar todas as circunstâncias relevantes e indicar as testemunhas que
pretende arrolar para fins de comprovação ou validação.
V - Findo o prazo referido no inciso IV, se não validada a
prova testemunhal, a administração adotará os procedimentos pertinentes
à conclusão do processo.
.................................................................(NR)
Senado Federal – Praça dos Três Poderes – Ala Teotônio Vilela, Gabinete 07 - CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-6568 – Randolfe.rodrigues@senador.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1160

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

2

Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

JUSTIFICAÇÃO
A incorporação no quadro federal de que trata a Emenda
Constitucional n.º 60 de 2009, Emenda Constitucional n.º 79 de 2014 e
Emenda Constitucional n.º 98 de 2017, remonta ao período de transformação
daquelas unidades políticas, que iniciou com a criação do Estado de
Rondônia em 1981 e dos Estados do Amapá e Roraima em 1988.
É de domínio público, o problema enfrentado pelas populações
urbanas e rurais dos estados da região amazônica, com referência a enchentes
e inundações, que em muitas ocasiões atingem cidades inteiras, que ficam
submersas por períodos prolongados.
A perda de bens materiais, de vidas e de acervos documentais é
inevitável, nessas ocasiões, circunstâncias nas quais as pessoas e instituições
públicas nada podem fazer.
Considerando que as pessoas referidas nas normas
constitucionais acima referenciadas necessitam comprovar, mediante a
apresentação de documentos as suas relações de trabalho ou de vínculo
empregatício, referentes a um período pretérito superior a 25 anos, durante o
qual foram verificadas incontáveis ocorrências de inundações e enchentes,
fenômenos naturais estes que deram causa ao extravio, a deterioração ou
destruição de arquivos e registros de documentos, existentes em órgãos da
administração pública. E ainda que tais documentos são necessários para
comprovar um direito fundamental das pessoas, são esses os motivos que
apresenta-se para a aprovação dessa emenda, que vai disciplinar a admissão
de prova testemunhal.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817/2018, DE 4 DE JANEIRO DE 2018
EMENDA Nº..................................
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais
nº 60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017,
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos empregados
dos ex-Territórios Federais, integrantes do quadro
em extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o art.
31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho
de 1998, e dá outras providências.
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o parágrafo 4º, incisos I, II e III e alíneas, ao
artigo 12, da Medida Provisória:
Art. 12. ......................................................................
............................................................................
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§ 4º O disposto no caput para os empregados públicos da
administração direta e indireta, no estado de Rondônia e seus
municípios, a que se refere o parágrafo 1º e incisos I, II e II; os
empregados públicos dos estados de Roraima e do Amapá e seus
municípios, de que trata o parágrafo 2º e os incisos I, II e III,
compreende o vínculo empregatício com as seguintes entidades:

I - Estado de Roraima
a) Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA
b) Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAER
c) Companhia de Eletricidade de Roraima - CER
d) Boa Vista Energia
e) Telecomunicações de Roraima - TELAIMA
f) Extinto Banco de Roraima - BANRORAIMA
g) Extinto Banco do Estado de Roraima - BANER
h) Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Município
de Boa Vista – EMHUR
I) Eletronorte/RR
I - Estado do Amapá e Municípios
a) Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
b) Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA
c) Empresa de Telecomunicação do Amapá - TELEAMAPÁ
d) Banco do Estado do Amapá - BANAP
e) ENDESUR
f) Banco do Extinto Território do Amapá
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g) Eletronorte/AP
III - Estado de Rondônia e Municípios
a) Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD
b) Centrais Elétricas de Rondônia - CERON
c) Telecomunicações de Rondônia - TELERON
d) Eletronorte/RO
e) Extinto Banco do estado de Rondônia - BERON
f) Serviço de Abastecimento de Água de Cacoal
Justificação
A Emenda Constitucional 98/2017 contemplou, igualmente
ocorreu com a EC 79/2014, os empregados da administração indireta.
Porém agora, consta no texto da EC 98, a descrição das entidades
que compõem a administração indireta, que são: as autarquias, as
fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
Assim, os empregados que hajam mantido qualquer relação ou
vinculo empregatício, estatutário ou de trabalho, com entidades da
administração indireta, em Roraima e no Amapá, no período de 1988
a outubro de 1993 e, em Rondônia, no período de 1981 a 1987
poderão integrar, por meio de assinatura de um termo de opção, o
quadro em extinção da administração federal.
Considerando que a norma constitucional abarcou tanto os
servidores da administração direta, quanto aqueles da administração
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indireta, incluídas nesse rol, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista, não poderia as normas infraconstitucionais, restringir
o alcance normativo, a qualquer pessoa que assine o termo de opção,
especialmente, pelo fato do optante ser de uma ou outra entidade da
administração indireta.
E, ao enxergar a aplicação futura dos dispositivos da EC 98 e
sua regulamentação, não se pode correr riscos de se ter excluídos,
empregados de qualquer das entidades, que se encontravam
sediadas nos Territórios Federais e, após a transformação em estado,
os mesmos empregados que contribuíram sobremaneira, na
instalação dos entes federados.
E, a EC 98 ampliou o alcance das empresas, cujos
trabalhadores podem optar pelo quadro em extinção da administração
federal, ao estabelecer que são as empresas públicas ou sociedades
de economia mista, inclusive as extintas, que hajam sido
constituídas pelo ex-Território ou pela União, para atuar no âmbito
do ex-Território Federal.
Vê-se claramente, que o direito de opção pelo quadro em
extinção, se estende não somente aos empregados das entidades
criadas pelo ex-Território ou pelo estado, no período de abrangência
da EC 98, mas, também, as entidades constituídas pela própria União,
para atuar no Território de Roraima, de Rondônia e do Amapá. Assim,
até mesmo as empresas telefônicas, que faziam parte do governo
federal, portanto, constituídas pela União e suas subsidiárias que
atuavam em cada Território, conforme dispõe o artigo primeiro da EC
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98, seus empregados tem direito a opção pelo quadro da
administração federal.
Vejamos um pouco da história do Sistema Telebrás,
reproduzido do site: http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=41
Anos 60
O primeiro passo para o desenvolvimento
ordenado das telecomunicações no Brasil foi
dado com a aprovação pelo Congresso
Nacional, em 27 de agosto de 1962, da Lei
4.117, instituindo o Código Brasileiro de
Telecomunicações,
responsável
pela
transformação radical do panorama do setor,
disciplinando os serviços telefônicos e
colocando-os sob o controle da autoridade
federal. (grifei)
......................................................
Anos 70
No início dessa década o serviço de telefonia
de longa distância apresentava um bom nível
de qualidade e a telefonia urbana era
deficiente. Como solução foi autorizada a
criação de uma sociedade de economia mista
através da Lei 5792, de 11 de julho de 1972.
Assim nascia a Telecomunicações Brasileiras
S/A – TELEBRAS, vinculada ao Ministério das
Comunicações, com atribuições de planejar,
implantar e operar o SNT.
Neste sentido a TELEBRAS instituiu em cada
estado uma empresa-polo e promoveu a
incorporação das companhias telefônicas
existentes, mediante aquisição de seus
acervos ou de seus controles acionários.
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Portanto, está comprovado pela transcrição dos fatos
históricos, que as empresas telefônicas vinculadas ao sistema
Telebrás foram criadas por lei aprovada no Congresso Nacional e
estava sob vinculação do Ministério das Comunicações, por
conseguinte, da União.
Somente em 29 de julho de 1998, o sistema Telebrás foi
privatizado pelo governo federal. Ou seja, cinco anos após o período
estipulado na EC 98, para a comprovação de relação ou vínculo
empregatício, o que confere o direito aos trabalhadores de todas as
empresas públicas ou sociedades de economia mista a integrar o
quadro em extinção da administração federal.
Com tamanho alcance faz-se necessário constar na lei de
regulamentação, o rol nominativo de todas as entidades da
administração indireta, abarcada pelo artigo primeiro da EC 98. Essa
descrição das empresas públicas e sociedades de economia mista
assegura aos seus optantes, de maneira incontestável, o direito ao
vinculo com a administração pública federal.
E, para maior clareza do conceito e finalidade de Empresa
Pública e Sociedade de Economia Mista, destaco a definição do site
da

Jusbrasil:

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1042265/qual-o-

conceito-e-a-finalidade-de-empresa-publica-e-sociedade-deeconomia-mista
As empresas públicas e as sociedades de
economia mista são EMPRESAS ESTATAIS, isto
é, sociedades empresariais que o Estado tem
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a

Empresa pública é Pessoa Jurídica de Direito
Privado, constituída por capital exclusivamente
público, aliás, sua denominação decorre
justamente da origem de seu capital, isto é,
público, e poderá ser constituída em qualquer
uma das modalidades empresariais.
Sociedade de Economia Mista é Pessoa Jurídica
de Direito Privado, constituída por capital público
e privado, por isso ser denominada como mista. A
parte do capital público deve ser maior, pois a
maioria das ações devem estar sob o controle do
Poder Público. Somente poderá ser constituída na
forma de S/A.
Ambas, como regra, têm a finalidade de prestar
serviço público e sob esse aspecto serão Pessoas
Jurídicas de Direito Privado com regime jurídico
muito mais público do que privado, sem, contudo,
passarem a ser titulares do serviço prestado, pois
recebem somente, pela descentralização, a
execução do serviço. Outra finalidade está na
exploração da atividade econômica, o que será
em caráter excepcional, pois de acordo com a
Constituição Federal o Estado não poderá prestar
qualquer atividade econômica, mas somente
poderá intervir quando houver:
- relevante interesse coletivo ou imperativos da
segurança nacional.
Vejamos a regra constitucional que trata do
assunto:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos
nesta Constituição , a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado só será
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permitida quando necessária aos imperativos
da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo , conforme definidos em
lei. (grifos nossos)
Por fim, as EMPRESAS ESTATAIS serão criadas
por autorização de lei específica com o devido
registro dos atos constitutivos, e sua extinção, por
paralelismo jurídico, também se dará por lei.
Vejamos sua previsão no inciso XIX do
art. 37 da CR/88 , in verbis: XIX - somente por
lei específica poderá ser criada autarquia
e autorizada a instituição de empresa pública,
de sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei complementar, neste
último caso, definir as áreas de sua atuação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19 , de 1998) (grifos nossos)
A descrição nominativa das empresas públicas e sociedades
de economia mista de cada estado, proposta nesta emenda revela-se
uma importante prudência, visto que, na análise do caso concreto, ou
seja, dos processos dos optantes, momento este, em que de fato, se
concretizará o direito de todas as pessoas envolvidas na incorporação
ao quadro da União, o governo federal, com a atuação de seu órgão
executor poderá suprimir, o direito de empregado de determinada
entidade, seja por motivo de uma interpretação restritiva, ou mesmo,
pela omissão da lei, o que seria decepcionante, para um número
considerável de pessoas, que aguardam o momento da execução da
EC 98.
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É evidente que esta emenda, não altera em conteúdo ou
legalidade, o teor da Medida Provisória, haja vista a grande
abrangência da EC 98, mas sim, essa proposição lhe confere maior
segurança e confiabilidade na fase de execução e também, aos
próprios empregados da administração indireta, que aspiram ter seu
direito reconhecido, conforme consta estabelecido na norma
Constitucional.
Também não haverá aumento de despesa haja vista a
previsão no capitulo III, que trata do enquadramento dos empregados
públicos que à rigor engloba todas as empresas públicas e sociedades
de economia mista aqui listadas em alíneas, apenas como zelo e
precaução.
Portanto,

esses

são

os

motivos

que

ensejam

a

apresentação desta emenda e conto com o apoio dos parlamentares
desta Comissão, no sentido de acolhê-la.
Sala das Sessões,
Senadora ANGELA PORTELA
(PDT/RR)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

TIPO
1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ ] ADITIVA

AUTOR
DEPUTADO CARLOS ANDRADE

PARTIDO
PHS

UF
RR

PÁGINA
_/_

EMENDA
Suprima-se o § 3º do artigo 3º da Medida Provisória Nº 817, de 2018.
JUSTIFICAÇÃO

O objetivo da nossa emenda é salvaguardar os direitos dos servidores mencionados
no respectivo parágrafo.
Isso porque, conforme redação atual, verifica-se que o dispositivo é conflitante com a
EC Nº 60/2009, uma vez que esta garantiu o direito de transposição àqueles que estavam
prestando serviço ao ex-Território de Rondônia, na data em que foi transformado em Estado,
bem como àqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data de
posse do primeiro governador eleito em 15 de março de 1987.
Dessa forma, verifica-se que esse ponto específico da Medida Provisória não se
encontra em sintonia com o dispositivo constitucional supracitado, de maneira que ele deve
ser suprimido para fins de adequação legal.
Dessa forma, pelas razões expostas, solicitamos o apoio do relator e dos meus pares
para aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 6 de fevereiro de 2018
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Carlos Andrade
Deputado Federal, PHS/RR
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EMENDA

Art. 1º Dê-se ao inciso II do § 2º do artigo 13 da Medida Provisória Nº 817, de 2018, a
seguinte redação:

“Art.
13.
...........................................................................................................
.........................................................................................................................
§
2º
................................................................................................................... II
– a contagem de um padrão para cada doze meses de serviço prestado no
emprego, contados da data de início da vigência do contrato, para fins de
inclusão em quadro em extinção da União.
.......................................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem por objetivo afastar qualquer interpretação indevida do inciso
em comento, tendo em vista que a contagem para fins de enquadramento deverá se dar a
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partir da data de início da vigência do contrato, e não da data de publicação do deferimento
da opção, conforme entendimento dos demais dispositivos da Medida Provisória.
Uma coisa é o início do enquadramento, que passa a ter efeitos a partir da data da
publicação do deferimento da opção para inclusão em quadro em extinção da União,
conforme entendimento do
caput

do artigo 13.

Outra coisa, por seu turno, é a data de contagem do padrão, para fins de
enquadramento, que deverá levar em consideração a data de início da vigência do contrato,
para fins do próprio enquadramento.
Ainda que esse entendimento possa ser inferido dos demais dispositivos do texto,
todavia, achou-se por bem não deixar nenhuma sombra de dúvida, a fim de se evitar possível
judicialização da matéria.
Por fim, cabe destacar que não há nenhum prejuízo para com o dispositivo excluído
desse inciso (data de publicação do deferimento da opção), uma vez que ele já se apresenta
caput
no

do artigo 13.
Diante do exposto, solicitamos o apoio do relator e dos meus pares para aprovação

desta emenda.

Sala das Comissões, em 6 de fevereiro de 2018
Carlos Andrade
Deputado Federal, PHS/RR
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EMENDA

Art. 1º Dê-se aos incisos II, V e VI; § 2º e § 5º, do artigo 12 da Medida Provisória Nº
817, de 2018, a seguinte redação:

“Art 2º .............................................................................................................
........................................................................................................................
IIda– administração
os servidores direta e indireta, autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, os
policiais militares alcançados pelo disposto no artigo 36 da Lei
Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos
regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data de posse do
primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;
.........................................................................................................................
V - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os ex-Territórios
Federais
de Rondônia
, do Amapá e de Roraima foram transformados em
Estado,
e 15 de ou
março
entrede
a data de sua transformação em Estado
1987, no caso de Rondônia, e outubro de 1993, nos casos do Amapá e
de Roraima, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou
relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com a
administração pública dos ex-Territórios Federais, dos Estados ou das
prefeituras neles localizadas;
VI - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os ex-Territórios
Federais
de Rondônia
, do Amapá e de Roraima foram transformados em
Estado,
Estado ou
e 15entre
de março
a data de
de sua transformação em
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1987, no caso de Rondônia, e outubro de 1993, nos casos do Amapá e de
Roraima, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação
ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com empresa pública ou
sociedade de economia mista que haja sido constituída pelos ex-Territórios
Federais ou pela União para atuar no âmbito
deles
, inclusive as extintas;
.........................................................................................................................
§ 2º O enquadramento decorrente da opção prevista neste artigo, para os
servidores, para os policiais, civis ou militares, e para as pessoas a que se
referem os incisos III, IV e V do caput, que tenham revestido essa
condição,
e 15 de entre a transformação dos ex-Territórios em Estados
março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de 1993, nos casos do
Amapá e de Roraima, ocorrerá no cargo em que foram originariamente
admitidos ou em cargo equivalente.
.........................................................................................................................
§ 5º As pessoas a que se referem este artigo, para efeito de exercício em
órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal dos
Estados
de Rondônia
, do Amapá e de Roraima, farão jus à percepção de
todas as gratificações e dos demais valores que componham a estrutura
remuneratória dos cargos em que tenham sido enquadradas, ficando
vedada, a sua redução ou supressão por motivo de cessão ao Estado ou a
seu Município.”

Art. 2º Dê-se ao inciso I do § 1º do artigo 12 da Medida Provisória Nº 817, de 2018, a
redação abaixo, e inclua-se o seguinte inciso IV no § 1º do artigo 12 da Medida
Provisória Nº 817, de 2018:

“Art
12.
............................................................................................................
........................................................................................................................
I – aos empregados que tenham mantido vínculo empregatício amparado
pelo mesmo contrato de trabalho em vigor em 15 da março de 1987;
.........................................................................................................................
IV – àqueles que mantiveram, entre a data em que o ex-Território Federal
foi transformado em Estado e 15 de março de 1987, relação ou vínculo
empregatício com empresa pública ou sociedade de economia mista
constituída pelo ex-Território Federal ou pela União para atuar no âmbito
do ex-Território Federal, inclusive as federalizadas.”

JUSTIFICAÇÃO
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A presente emenda tem por objetivo ajustar o texto da Medida Provisória,
considerando a situação funcional dos servidores dos ex-Territórios e dos empregados de
suas empresas públicas e sociedades de economia mista.
Desse modo, tendo em vista o princípio da isonomia, achou-se por bem readequar o
texto a fim de que não houvesse uma discriminação arbitrária entre servidores e empregados
públicos.
Dessa forma, solicitamos o apoio do relator e dos meus pares para aprovação desta
emenda.

Sala das Comissões, em 6 de fevereiro de 2018
Carlos Andrade
Deputado Federal, PHS/RR
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EMENDA
Art. 1º Acrescente-se o § 4º ao art. 15 da Medida Provisória Nº 817, de 2018, com a
seguinte redação:

“Art.
15.
...........................................................................................................
.........................................................................................................................
§ 4º A VPNI e a complementação salarial de natureza provisórias de que
tratam os §§ 1º e 2º, quando decorrentes de decisão judicial ou extensão
administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, não
serão computadas para fins de absorção gradual, nos termos dos respectivos
parágrafos, não se aplicando o disposto no § 5º do artigo 13.”

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão de um novo parágrafo no artigo 15 tem por objetivo resguardar direitos
adquiridos e protegidos pelo ordenamento jurídico pátrio em situações específicas.
Isso porque, mesmo que a VPNI e a complementação salarial de natureza provisórias
tenham por objetivo compensar eventual redução de remuneração, todavia, faz-se necessário
fazer uma distinção importante.
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Uma coisa é garantir uma VPNI provisória ou uma complementação salarial de
natureza provisória para fins de ajuste, tendo em vista a opção pelo ingresso no quadro em
extinção da União e a necessária readequação das carreiras/empregos, considerando o fato
de que, conforme disposição do art. 15: a medida provisória não poderá implicar redução de
remuneração; e tanto a VPNI quanto a complementação são de caráter provisório.
Outra coisa, de modo diferente, é tratar da mesma forma qualquer tipo de decisão
judicial (ou extensão) de forma indiscriminada, independente da natureza.
De maneira objetiva, em que pese a previsão de garantia da VPNI ou
complementação provisórias, tal situação acaba se apresentando como um engenhoso
artifício de redução de remuneração e diminuição de direitos.
Não se trata aqui de uma mera escolha entre optar ou não pelo enquadramento,
considerando um cálculo do que seria mais vantajoso em termos remuneratórios (foco da
nossa análise). Trata-se, apropriadamente falando, de corrigir uma situação específica que
gira em torno da VPNI ou complementação provisórias, qual seja: o fato desses artifícios
provisórios, conforme disposição do artigo 15 e de forma indiscriminada, serem
gradativamente absorvidos por ocasião do desenvolvimento por progressão ou promoção, da
reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações, ou ainda da concessão
de reajuste ou vantagem de qualquer natureza.
Assim, considerando o exemplo hipotético de uma eventual promoção, caso o
servidor/empregado possua alguma vantagem/complementação provisória que já lhe
assegure uma remuneração maior do que a eventual promoção, essa última deixará de ser
aplicada em termos de valores, e o que se terá é uma diminuição de valor dessa
vantagem/complementação, para fins de ajuste de uma promoção que será terminológica. Na
prática, o que se tem é uma não promoção, em termos de valores, e sim o desconto de
valores de um direto já assegurado ao servidor/empregado.
Diante do exposto, para fins de ajuste, entendemos que essa absorção gradual não
poderia ser aplicada indiscriminadamente, independente da natureza e da origem da VPNI
ou da complementação, uma vez que essa lógica viria de encontro ao próprio texto da
Medida Provisória – não redução de remuneração -, além de afrontar direitos já
salvaguardados.
Sem mais, solicitamos o apoio do relator e dos meus pares para aprovação desta
emenda.
Sala das Comissões, em 6 de fevereiro de 2018
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Carlos Andrade
Deputado Federal, PHS/RR
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MPV 817
00049
EMENDA Nº
______________/______

MPV 817 00000

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
06/02/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

TIPO
1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ ] ADITIVA

AUTOR
DEPUTADO CARLOS ANDRADE

PARTIDO
PHS

UF
RR

PÁGINA
_/_

EMENDA
Art. 1º Dê-se ao
caput

do 17 da Medida Provisória Nº 817, de 2018, a seguinte redação:

“Art. 17. O aproveitamento dos servidores e empregados previsto no art. 16
se dará por ato de cessão ou pela alteração de exercício para compor força
de trabalho, mantendo-se a mesma localidade ou a localidade mais próxima
da última lotação ocupada, observada a disponibilidade de lotação e
ressalvadas as disposições específicas dessa Medida Provisória.
.......................................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem por objetivo resguardar a mesma localidade ou a localidade
mais próxima da última lotação ocupada, para os fins do artigo 17 e da Medida Provisória
como um todo, considerando-se a disponibilidade e as ressalvas dispostas.
Diante do exposto, solicitamos o apoio do relator e dos meus pares para aprovação
desta emenda.

Sala das Comissões, em 6 de fevereiro de 2018
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Carlos Andrade
Deputado Federal, PHS/RR
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MPV 817
00050
EMENDA Nº
______________/______

MPV 817 00000

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
06/02/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

TIPO
1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ ] ADITIVA

AUTOR
DEPUTADO CARLOS ANDRADE

PARTIDO
PHS

UF
RR

PÁGINA
_/_

EMENDA

Art. 1º Dê-se ao artigo 21 da Medida Provisória Nº 817, de 2018, a seguinte redação:

“Art. 21. Aos empregados de que trata o art. 12, considerando o ingresso
nos quadros em extinção a que se refere esta Medida Provisória, ficam
assegurados os direitos, vantagens e prerrogativas inerentes aos servidores
da administração pública federal.”

Art. 2º. Suprima-se o § 3º do artigo 12 da Medida Provisória Nº 817, de 2018.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem por objetivo resguardar direitos quando do ingresso nos
quadros em extinção a que se refere esta Medida Provisória.
Isso porque, de modo amplo, os dispositivos do artigo 21 e do § 3º do artigo 12, na
redação atual, não refletem as disposições de enquadramento existentes, muito menos as
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especificidades legais e regulamentares dos empregados dos ex-Territórios transformados
em estados, considerando os critérios de transposição para os quadros da União.
Dessa forma, diante do exposto e tendo em vista o princípio da isonomia, solicitamos
o apoio do relator e dos meus pares para aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, em 6 de fevereiro de 2018
Carlos Andrade
Deputado Federal, PHS/RR
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MPV 817
00051

CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

3. __X__Modificativa

4. __X__Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA Nº
- CMMPV
(à MPV nº 817, de 2018)

O artigo 2º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.2º.............................................................................................................
II - os servidores da administração direta e indireta, autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedade de economia mista, os servidores municipais
do Ex-Território de Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 absorvidos pela administração direta, os policiais militares
alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de
dezembro de 1981 e aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado
de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de
março de 1987;
O artigo 3º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Nos casos da opção para a inclusão em quadro em extinção da
União de que tratam o caput do art. 2º inciso II, a Emenda Constitucional
nº 60 de 2009, a Emenda Constitucional nº 79 de 2014 e a Emenda
Constitucional nº 98 de 2017.”
O artigo 20 da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. Os servidores integrantes do PCC-Ext, os referidos no caput do
art. 2º inciso II e os referidos nos incisos II e III do caput do art. 3º ficam
submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112, de 1990.”

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1185

JUSTIFICAÇÃO
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11
de maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida
Provisória 473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores
prejudicados pelo Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas
públicas e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e
empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e
sociedades de economia mista sob controle da União que, no
período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro
de 1992, tenham sido:
I- exonerados ou demitidos com violação de dispositivo
constitucional ou legal;
II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação
de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de
cláusula constante de acordo, convenção ou sentença
normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação
política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de
atividade profissional em decorrência de movimentação
grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se,
exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento
efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração,
demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que
formulem requerimento fundamentado e acompanhado da
documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias,
contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°,
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assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado
documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23
de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363, de 2000) (grifo nosso).
A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º
prevê que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos
originalmente admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que o
legislador pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria e
isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória, submetidos
ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I,
II, III do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que
somente com a inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima
compreensão do cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do
enquadramento legal.

A presente Emenda a Medida provisória nº 817/2017,
compatibilizando-a também e com o artigo 1º da Emenda Constitucional nº 79 de
2014 nos seguintes termos:
O artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, estabelece
expressamente como parte beneficiada os servidores da administração direta e
indireta dos ex-Territórios do Amapá e de Roraima.
Administração direta e indireta inclui as empresas de economia mista
e as empresas públicas.
Na regulamentação proposta na Medida Provisória nº 660, de 24 de
novembro de 2014 houve restrição ao mencionar os servidores abrangidos pelo
dispositivo Constitucional, quando foram mencionados aqueles da administração
direta, das autarquias e das fundações.
O Decreto nº 8.365 de novembro de 2014 no art. 6º parágrafo 5º
exclui os servidores de empresa públicas e sociedades de economia mista.
Art. 6o É vedada a admissão no quadro em extinção da União, com
fundamento na Emenda Constitucional nº 79, de 2014, dos
V - empregados de empresas públicas ou sociedades de economia
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mista;
A definição das instituições que compõem as administrações direta e
indireta consta no artigo 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, o qual transcrevemos o inciso II, referente a administração indireta, para
melhor clareza.
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11
de maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida
Provisória 473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores
prejudicados pelo Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas
públicas e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e
empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e
sociedades de economia mista sob controle da União que, no período
compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992,
tenham sido:
I- exonerados ou demitidos com violação de dispositivo
constitucional ou legal;
II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação
de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de
cláusula constante de acordo, convenção ou sentença
normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação
política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de
atividade profissional em decorrência de movimentação
grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se,
exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento
efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração,
demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que
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formulem requerimento fundamentado e acompanhado da
documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias,
contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°,
assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado
documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23
de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363, de 2000) (grifo nosso).
A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º
prevê que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos
originalmente admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que o
legislador pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria e
isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória, submetidos
ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I,
II, III do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que
somente com a inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima
compreensão do cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do
enquadramento legal.
Forte são as razões que nos deram total convicção nesta Emenda,
com base nos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal, das instâncias jurídicas de
primeira e segunda instâncias, de parecistas ilibados e de consultorias dessa Casa,
de que as alterações sugeridas aperfeiçoam a medida provisória, exalta a justiça,
evita judicializações danosas ao país e que nos levaram a propor aos Nobres Pares
o justo acolhimento.

Sala das sessões,

06 de fevereiro de 2018

Ivo Cassol
Senador da República
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ASSINATURA
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MPV 817
00052

CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

3. __X__Modificativa

4. __X__Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA Nº
- CMMPV
(à MPV nº 817, de 2018)

Art. 2º: O artigo 2º da MP nº 817 de 04 de janeiro de 2018 passa a vigorar
acrescido da seguinte redação:
”Art. 2º Poderão optar pela inclusão nos quadros em extinção a que
se refere esta Medida Provisória:
.............................................................................................................

III - a pessoa que revestiu a condição de servidor público federal da
administração direta, indireta, autárquica, fundacional e de economia mista,
de servidor municipal ou de integrante da carreira de policial, civil ou militar,
dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima e de Rondônia, e que,
comprovadamente, encontrava-se no exercício de suas funções, prestando
serviço à administração pública dos ex-Territórios Federais ou de prefeituras
neles localizadas, na data em que foram transformados em Estado;
IV - a pessoa que revestiu a condição de servidor ou de policial, civil
ou militar, admitido pelos Estados do Amapá e de Roraima, entre a data de
sua transformação em Estado e outubro de 1993 e de Rondônia até a data
de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;
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V - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá e de Roraima foram transformados em Estado
ou entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993, de
Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de
março de 1987, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou
relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com a
administração pública dos ex-Territórios Federais, dos Estados ou das
prefeituras localizadas nos Estados do Amapá e de Roraima;
VI - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá e de Roraima foram transformados em Estado
ou entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993 e de
Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de
março de 1987 relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou
relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com empresa
pública ou sociedade de economia mista que haja sido constituída pelos exTerritórios Federais do Amapá, Roraima e de Rondônia ou pela União para
atuar no âmbito do ex-Território Federal, inclusive as extintas.
..............................................................................................................
§ 6º - Ficam derrogados os atos demissórios nas Corporações
Militares Estaduais e nas Secretarias de Segurança Públicas, sem a devida
instauração do processo administrativo disciplinar, com a necessária oferta
de ampla defesa e contraditório, com base na legalidade, salvo os casos
decorrentes de sentença judiciarias com trânsito em julgado.
§ 7º - Os licenciamentos “a pedido” que comprovadamente foram
compelidos, só terão validade quando revestidos de suas formalidades
essenciais para sua existência, inclusive inspeção de saúde e publicidade em
Diário Oficial.

JUSTIFICAÇÃO
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Para fazer justiça com os Estados do Amapá e Roraima, os quais
vivenciaram problemas semelhantes aos de Rondônia, no que concerne ao
processo de transformação em Estado, é que se propõe seja considerado a
transformação do Estado de Rondônia da data da posse do primeiro
Governador eleito, em 15 de março de 1987.
Tendo em vista que o ex- território de Rondônia estar no
mesmo processo de transposição de seus servidores para os quadros da união,
juntamente com os ex-territórios de Roraima e Amapá, os incisos, III, IV,V
e VI do artigo 2º, desta medida provisória 817/2018, serão complementados
para que todos os ex-territórios de forma igualitária, possam ser
contemplados, com o devido processo de enquadramento.
O critério temporal deve ser igualmente definido para os Estados
do Amapá e de Roraima, ou seja, de 04 de outubro de 1988 até 04 de
outubro de 1993, com fundamento no artigo 14, parágrafo 2º, da CF/88, o
qual manda aplicar as normas e critérios seguidos na criação de Rondônia
para esses Estados, conferindo, assim um tratamento idêntico aos três
Estados da Federação.
Em face do exposto, considerando a importância e a justiça do
objeto da presente proposição, contamos com o apoio dos ilustres Pares para
sua aprovação.
Sala das Sessões, 06 de fevereiro de 2018

Ivo Cassol
Senador da Republica
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CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

3. __X__Modificativa

4. ____Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA Nº
- CMMPV
(à MPV nº 817, de 2018)

Incluam-se na Medida Provisória nº 817, de 04 de janeiro de 2018
os seguintes alterações ao artigo 2º:
Art. 2º - ..........................................................................................
III – a pessoa que revestiu a condição de servidor público federal da
administração direta, indireta, autarquias, fundacional e de economia mista, de
servidor municipal ou de integrante da carreira policial, civil ou militar dos exTerritórios Federais do Amapá, Roraima e de Rondônia e que, comprovadamente,
encontrava-se no exercício de suas funções, prestando serviço à administração
pública dos ex-Territórios Federais ou de prefeituras neles localizadas, na data em
que foram transformados em Estado;
VI – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, Roraima e de Rondônia foram transformados em
Estado ou entre a data de sua transformação em Estado, outubro de 1993 para
Roraima e Amapá, e março de 1987 para Rondônia, relação ou vínculo funcional,
de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de
trabalho com empresa pública ou sociedade de Economia Mista que haja sido
constituída pelos ex-Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia ou pela
União para atuar no âmbito desses ex-Territórios Federais, inclusive as extintas;
............................................................................................................
Art. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

Para fazer justiça com os Estados do Amapá e
Roraima, os quais vivenciaram problemas semelhantes aos de Rondônia, no
que concerne ao processo de transformação em Estado, é que se propõe seja
considerado a transformação do Estado de Rondônia da data da posse do
primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987.
Tendo em vista que o ex- território de Rondônia estar
no mesmo processo de transposição de seus servidores para os quadros da
união, juntamente com os ex-territórios de Roraima e Amapá, os incisos, III,
IV,V e VI do artigo 2º, desta medida provisória 817/2018, serão
complementados para que todos os ex-territórios de forma igualitária,
possam ser contemplados, com o devido processo de enquadramento.
O critério temporal deve ser igualmente definido para
os Estados do Amapá e de Roraima, ou seja, de 04 de outubro de 1988 até
04 de outubro de 1993, com fundamento no artigo 14, parágrafo 2º, da
CF/88, o qual manda aplicar as normas e critérios seguidos na criação de
Rondônia para esses Estados, conferindo, assim um tratamento idêntico aos
três Estados da Federação.
Em face do exposto, considerando a importância e a
justiça do objeto da presente proposição, contamos com o apoio dos ilustres
Pares para sua aprovação.

ASSINATURA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817/2018, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº..................................

Disciplina

o

disposto

nas

Emendas

Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6
de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de
salários,

vencimentos,

soldos

e

demais

vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados dos ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em extinção de
que trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o parágrafo 4º, incisos I, II e III e alíneas, ao
artigo 12, da Medida Provisória:

Art. 12. ......................................................................
............................................................................
§ 4º - O disposto no caput para os empregados públicos da
administração direta e indireta, no estado de Rondônia e seus
municípios, a que se refere o parágrafo 1º e incisos I, II e II; os
empregados públicos dos estados de Roraima e do Amapá e seus
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municípios, de que trata o parágrafo 2º e os incisos I, II e III,
compreende o vínculo empregatício com as seguintes entidades:

I - Estado de Roraima
a) Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA
b) Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAER
c) Companhia de Eletricidade de Roraima - CER
d) Boa Vista Energia
e) Telecomunicações de Roraima - TELAIMA
f) Extinto Banco de Roraima - BANRORAIMA
g) Extinto Banco do Estado de Roraima - BANER
h) Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Município
de Boa Vista – EMHUR
I) Eletronorte/RR

I - Estado do Amapá e Municípios
a) Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
b) Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA
c) Empresa de Telecomunicação do Amapá - TELEAMAPÁ
d) Banco do Estado do Amapá - BANAP
e) ENDESUR
f) Banco do Extinto Território do Amapá
g) Eletronorte/AP

III - Estado de Rondônia e Municípios
a) Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD
b) Centrais Elétricas de Rondônia - CERON
c) Telecomunicações de Rondônia - TELERON
d) Eletronorte/RO
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e) Extinto Banco do estado de Rondônia - BERON
f) Serviço de Abastecimento de Água de Cacoal

Justificação

A Emenda Constitucional 98/2017 contemplou, igualmente
ocorreu com a EC 79/2014, os empregados da administração
indireta. Porém agora, consta no texto da EC 98, a descrição das
entidades que compõem a administração indireta, que são: as
autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.
Assim, os empregados que hajam mantido qualquer relação
ou vinculo empregatício, estatutário ou de trabalho, com entidades
da administração indireta, em Roraima e no Amapá, no período de
1988 a outubro de 1993 e, em Rondônia, no período de 1981 a 1987
poderão integrar, por meio de assinatura de um termo de opção, o
quadro em extinção da administração federal.
Considerando que a norma constitucional abarcou tanto os
servidores da administração direta, quanto aqueles da administração
indireta, incluídas nesse rol, as empresas públicas e as sociedades
de economia mista, não poderia as normas infraconstitucionais,
restringir o alcance normativo, a qualquer pessoa que assine o termo
de opção, especialmente, pelo fato do optante ser de uma ou outra
entidade da administração indireta.
E, ao enxergar a aplicação futura dos dispositivos da EC 98 e
sua regulamentação, não se pode correr riscos de se ter excluídos,
empregados de qualquer das entidades, que se encontravam
sediadas nos Territórios Federais e, após a transformação em
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estado, os mesmos empregados que contribuíram sobremaneira, na
instalação dos entes federados.
E, a EC 98 ampliou o alcance das empresas, cujos
trabalhadores

podem

optar

pelo

quadro

em

extinção

da

administração federal, ao estabelecer que são as empresas públicas
,ouque
sociedades
hajam de economia mista, inclusive as extintas
sido constituídas pelo ex-Território ou pela União, para atuar no
âmbito do ex-Território Federal.
Vê-se claramente, que o direito de opção pelo quadro em
extinção, se estende não somente aos empregados das entidades
criadas pelo ex-Território ou pelo estado, no período de abrangência
da EC 98, mas, também, as entidades constituídas pela própria
União, para atuar no Território de Roraima, de Rondônia e do
Amapá. Assim, até mesmo as empresas telefônicas, que faziam
parte do governo federal, portanto, constituídas pela União e suas
subsidiárias que atuavam em cada Território, conforme dispõe o
artigo primeiro da EC 98, seus empregados tem direito a opção pelo
quadro da administração federal.
Vejamos um pouco da história do Sistema Telebrás,
reproduzido do site: http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=41
Anos 60
O primeiro passo para o desenvolvimento
ordenado das telecomunicações no Brasil foi
dado com a aprovação pelo Congresso
Nacional, em 27 de agosto de 1962, da Lei
4.117, instituindo o Código Brasileiro de
Telecomunicações,
responsável
pela
transformação radical do panorama do setor,
disciplinando os serviços telefônicos e
colocando-os
sob o controle da autoridade
federal. (grifei)
......................................................
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Anos 70
No início dessa década o serviço de telefonia
de longa distância apresentava um bom nível
de qualidade e a telefonia urbana era
deficiente. Como solução foi autorizada a
criação de uma sociedade de economia
mista através da Lei 5792, de 11 de julho de
1972. Assim nascia a Telecomunicações
Brasileiras S/A – TELEBRAS, vinculada ao
Ministério
das
Comunicações,
com
atribuições de planejar, implantar e operar o
SNT.
Neste sentido a TELEBRAS instituiu em cada
estado uma empresa-polo e promoveu a
incorporação das companhias telefônicas
existentes, mediante aquisição de seus
acervos ou de seus controles acionários.
Portanto, está comprovado pela transcrição dos fatos
históricos, que as empresas telefônicas vinculadas ao sistema
Telebrás foram criadas por lei aprovada no Congresso Nacional e
estava sob vinculação do Ministério das Comunicações, por
conseguinte, da União.
Somente em 29 de julho de 1998, o sistema Telebrás foi
privatizado pelo governo federal. Ou seja, cinco anos após o
período estipulado na EC 98, para a comprovação de relação ou
vinculo empregatício, o que confere o direito aos trabalhadores de
todas as empresas públicas ou sociedades de economia mista a
integrar o quadro em extinção da administração federal.
Com tamanho alcance faz-se necessário constar na lei de
regulamentação, o rol nominativo de todas as entidades da
administração indireta, abarcada pelo artigo primeiro da EC 98. Essa
descrição das empresas públicas e sociedades de economia mista
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assegura aos seus optantes, de maneira incontestável, o direito ao
vinculo com a administração pública federal.
E, para maior clareza do conceito e finalidade de Empresa
Pública e Sociedade de Economia Mista, destaco a definição do site
da

Jusbrasil:

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1042265/qual-o-

conceito-e-a-finalidade-de-empresa-publica-e-sociedade-deeconomia-mista
As empresas públicas e as sociedades de
economia mista são EMPRESAS ESTATAIS, isto
é, sociedades empresariais que o Estado tem
controle acionário e que compõem a
Administração Indireta.
Empresa pública é Pessoa Jurídica de Direito
Privado, constituída por capital exclusivamente
público, aliás, sua denominação decorre
justamente da origem de seu capital, isto é,
público, e poderá ser constituída em qualquer
uma das modalidades empresariais.
Sociedade de Economia Mista é Pessoa Jurídica
de Direito Privado, constituída por capital público
e privado, por isso ser denominada como mista.
A parte do capital público deve ser maior, pois a
maioria das ações devem estar sob o controle do
Poder Público. Somente poderá ser constituída
na forma de S/A.
Ambas, como regra, têm a finalidade de prestar
serviço público e sob esse aspecto serão
Pessoas Jurídicas de Direito Privado com regime
jurídico muito mais público do que privado, sem,
contudo, passarem a ser titulares do serviço
prestado,
pois
recebem
somente,
pela
descentralização, a execução do serviço. Outra
finalidade está na exploração da atividade
econômica, o que será em caráter excepcional,
pois de acordo com a Constituição Federal o
Estado não poderá prestar qualquer atividade
econômica, mas somente poderá intervir quando
houver:
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- relevante interesse coletivo ou imperativos da
segurança nacional.
Vejamos a regra constitucional que trata do
assunto:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos
nesta Constituição
a exploração
,
direta de
atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos
da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo , conforme definidos em
lei. (grifos nossos)
Por fim, as EMPRESAS ESTATAIS serão
criadas por autorização de lei específica com o
devido registro dos atos constitutivos, e sua
extinção, por paralelismo jurídico, também se
dará por lei. Vejamos sua previsão no
inciso XIX do art. 37 da CR/88 , in verbis: XIX somente por lei específica poderá ser criada
autarquia
autorizada e a instituição de
empresa pública, de sociedade de economia
mista e
de
fundação,
cabendo
à
lei
complementar, neste último caso, definir as
áreas de sua atuação; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19 , de 1998) (grifos
nossos)
A descrição nominativa das empresas públicas e sociedades
de economia mista de cada estado, proposta nesta emenda revelase uma importante prudência, visto que, na

análise do caso

concreto, ou seja, dos processos dos optantes, momento este, em
que de fato, se concretizará o direito de todas as pessoas envolvidas
na incorporação ao quadro da União, o governo federal, com a
atuação de seu órgão executor poderá suprimir, o direito de
empregado de determinada entidade, seja por motivo de uma
interpretação restritiva, ou mesmo, pela omissão da lei, o que seria

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1204

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

decepcionante, para um número considerável de pessoas, que
aguardam o momento da execução da EC 98.
É evidente que esta emenda, não altera em conteúdo ou
legalidade, o teor da Medida Provisória, haja vista a grande
abrangência da EC 98, mas sim, essa proposição lhe confere maior
segurança e confiabilidade na fase de execução e também, aos
próprios empregados da administração indireta, que aspiram ter seu
direito reconhecido, conforme consta estabelecido na norma
Constitucional.
Também não haverá aumento de despesa haja vista a
previsão no capitulo III, que trata do enquadramento dos
empregados públicos que à rigor engloba todas as empresas
públicas e sociedades de economia mista aqui listadas em alíneas,
apenas como zelo e precaução.
Portanto,

esses

são

os

motivos

que

ensejam

a

apresentação desta emenda e conto com o apoio dos parlamentares
desta Comissão, no sentido de acolhê-la.

Sala das Sessões,

Cabuçu Borges
(deputado Federal PMDB-AP)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817/2018, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº........../2018

Disciplina

o

disposto

nas

Emendas

Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6
de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de
salários,

vencimentos,

soldos

e

demais

vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados dos ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em extinção de
que trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o parágrafo 4º, incisos I, II e III e alíneas, ao
artigo 12, da Medida Provisória:

Art. 12. ......................................................................
............................................................................
§ 4º - O disposto no caput para os empregados públicos da
administração direta e indireta, no estado de Rondônia e seus
municípios, a que se refere o parágrafo 1º e incisos I, II e II; os
empregados públicos dos estados de Roraima e do Amapá e seus
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municípios, de que trata o parágrafo 2º e os incisos I, II e III,
compreende o vínculo empregatício com as seguintes entidades:

I - Estado de Roraima
a) Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA
b) Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAER
c) Companhia de Eletricidade de Roraima - CER
d) Boa Vista Energia
e) Telecomunicações de Roraima - TELAIMA
f) Extinto Banco de Roraima - BANRORAIMA
g) Extinto Banco do Estado de Roraima - BANER
h) Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Município
de Boa Vista – EMHUR
I) Eletronorte/RR

I - Estado do Amapá e Municípios
a) Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
b) Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA
c) Empresa de Telecomunicação do Amapá - TELEAMAPÁ
d) Banco do Estado do Amapá - BANAP
e) ENDESUR
f) Banco do Extinto Território do Amapá
g) Eletronorte/AP

III - Estado de Rondônia e Municípios
a) Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD
b) Centrais Elétricas de Rondônia - CERON
c) Telecomunicações de Rondônia - TELERON
d) Eletronorte/RO
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e) Extinto Banco do estado de Rondônia - BERON
f) Serviço de Abastecimento de Água de Cacoal

Justificação

A Emenda Constitucional 98/2017 contemplou, igualmente
ocorreu com a EC 79/2014, os empregados da administração
indireta. Porém agora, consta no texto da EC 98, a descrição das
entidades que compõem a administração indireta, que são: as
autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.
Assim, os empregados que hajam mantido qualquer relação
ou vinculo empregatício, estatutário ou de trabalho, com entidades
da administração indireta, em Roraima e no Amapá, no período de
1988 a outubro de 1993 e, em Rondônia, no período de 1981 a 1987
poderão integrar, por meio de assinatura de um termo de opção, o
quadro em extinção da administração federal.
Considerando que a norma constitucional abarcou tanto os
servidores da administração direta, quanto aqueles da administração
indireta, incluídas nesse rol, as empresas públicas e as sociedades
de economia mista, não poderia as normas infraconstitucionais,
restringir o alcance normativo, a qualquer pessoa que assine o termo
de opção, especialmente, pelo fato do optante ser de uma ou outra
entidade da administração indireta.
E, ao enxergar a aplicação futura dos dispositivos da EC 98 e
sua regulamentação, não se pode correr riscos de se ter excluídos,
empregados de qualquer das entidades, que se encontravam
sediadas nos Territórios Federais e, após a transformação em
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estado, os mesmos empregados que contribuíram sobremaneira, na
instalação dos entes federados.
E, a EC 98 ampliou o alcance das empresas, cujos
trabalhadores

podem

optar

pelo

quadro

em

extinção

da

administração federal, ao estabelecer que são as empresas públicas
,ouque
sociedades
hajam de economia mista, inclusive as extintas
sido constituídas pelo ex-Território ou pela União, para atuar no
âmbito do ex-Território Federal.
Vê-se claramente, que o direito de opção pelo quadro em
extinção, se estende não somente aos empregados das entidades
criadas pelo ex-Território ou pelo estado, no período de abrangência
da EC 98, mas, também, as entidades constituídas pela própria
União, para atuar no Território de Roraima, de Rondônia e do
Amapá. Assim, até mesmo as empresas telefônicas, que faziam
parte do governo federal, portanto, constituídas pela União e suas
subsidiárias que atuavam em cada Território, conforme dispõe o
artigo primeiro da EC 98, seus empregados tem direito a opção pelo
quadro da administração federal.
Vejamos um pouco da história do Sistema Telebrás,
reproduzido do site: http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=41
Anos 60
O primeiro passo para o desenvolvimento
ordenado das telecomunicações no Brasil foi
dado com a aprovação pelo Congresso
Nacional, em 27 de agosto de 1962, da Lei
4.117, instituindo o Código Brasileiro de
Telecomunicações,
responsável
pela
transformação radical do panorama do setor,
disciplinando os serviços telefônicos e
colocando-os
sob o controle da autoridade
federal. (grifei)
......................................................
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Anos 70
No início dessa década o serviço de telefonia
de longa distância apresentava um bom nível
de qualidade e a telefonia urbana era
deficiente. Como solução foi autorizada a
criação de uma sociedade de economia
mista através da Lei 5792, de 11 de julho de
1972. Assim nascia a Telecomunicações
Brasileiras S/A – TELEBRAS, vinculada ao
Ministério
das
Comunicações,
com
atribuições de planejar, implantar e operar o
SNT.
Neste sentido a TELEBRAS instituiu em cada
estado uma empresa-polo e promoveu a
incorporação das companhias telefônicas
existentes, mediante aquisição de seus
acervos ou de seus controles acionários.
Portanto, está comprovado pela transcrição dos fatos
históricos, que as empresas telefônicas vinculadas ao sistema
Telebrás foram criadas por lei aprovada no Congresso Nacional e
estava sob vinculação do Ministério das Comunicações, por
conseguinte, da União.
Somente em 29 de julho de 1998, o sistema Telebrás foi
privatizado pelo governo federal. Ou seja, cinco anos após o
período estipulado na EC 98, para a comprovação de relação ou
vinculo empregatício, o que confere o direito aos trabalhadores de
todas as empresas públicas ou sociedades de economia mista a
integrar o quadro em extinção da administração federal.
Com tamanho alcance faz-se necessário constar na lei de
regulamentação, o rol nominativo de todas as entidades da
administração indireta, abarcada pelo artigo primeiro da EC 98. Essa
descrição das empresas públicas e sociedades de economia mista
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assegura aos seus optantes, de maneira incontestável, o direito ao
vinculo com a administração pública federal.
E, para maior clareza do conceito e finalidade de Empresa
Pública e Sociedade de Economia Mista, destaco a definição do site
da

Jusbrasil:

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1042265/qual-o-

conceito-e-a-finalidade-de-empresa-publica-e-sociedade-deeconomia-mista
As empresas públicas e as sociedades de
economia mista são EMPRESAS ESTATAIS, isto
é, sociedades empresariais que o Estado tem
controle acionário e que compõem a
Administração Indireta.
Empresa pública é Pessoa Jurídica de Direito
Privado, constituída por capital exclusivamente
público, aliás, sua denominação decorre
justamente da origem de seu capital, isto é,
público, e poderá ser constituída em qualquer
uma das modalidades empresariais.
Sociedade de Economia Mista é Pessoa Jurídica
de Direito Privado, constituída por capital público
e privado, por isso ser denominada como mista.
A parte do capital público deve ser maior, pois a
maioria das ações devem estar sob o controle do
Poder Público. Somente poderá ser constituída
na forma de S/A.
Ambas, como regra, têm a finalidade de prestar
serviço público e sob esse aspecto serão
Pessoas Jurídicas de Direito Privado com regime
jurídico muito mais público do que privado, sem,
contudo, passarem a ser titulares do serviço
prestado,
pois
recebem
somente,
pela
descentralização, a execução do serviço. Outra
finalidade está na exploração da atividade
econômica, o que será em caráter excepcional,
pois de acordo com a Constituição Federal o
Estado não poderá prestar qualquer atividade
econômica, mas somente poderá intervir quando
houver:
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- relevante interesse coletivo ou imperativos da
segurança nacional.
Vejamos a regra constitucional que trata do
assunto:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos
nesta Constituição
a exploração
,
direta de
atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos
da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo , conforme definidos em
lei. (grifos nossos)
Por fim, as EMPRESAS ESTATAIS serão
criadas por autorização de lei específica com o
devido registro dos atos constitutivos, e sua
extinção, por paralelismo jurídico, também se
dará por lei. Vejamos sua previsão no
inciso XIX do art. 37 da CR/88 , in verbis: XIX somente por lei específica poderá ser criada
autarquia
autorizada e a instituição de
empresa pública, de sociedade de economia
mista e
de
fundação,
cabendo
à
lei
complementar, neste último caso, definir as
áreas de sua atuação; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19 , de 1998) (grifos
nossos)
A descrição nominativa das empresas públicas e sociedades
de economia mista de cada estado, proposta nesta emenda revelase uma importante prudência, visto que, na

análise do caso

concreto, ou seja, dos processos dos optantes, momento este, em
que de fato, se concretizará o direito de todas as pessoas envolvidas
na incorporação ao quadro da União, o governo federal, com a
atuação de seu órgão executor poderá suprimir, o direito de
empregado de determinada entidade, seja por motivo de uma
interpretação restritiva, ou mesmo, pela omissão da lei, o que seria
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decepcionante, para um número considerável de pessoas, que
aguardam o momento da execução da EC 98.
É evidente que esta emenda, não altera em conteúdo ou
legalidade, o teor da Medida Provisória, haja vista a grande
abrangência da EC 98, mas sim, essa proposição lhe confere maior
segurança e confiabilidade na fase de execução e também, aos
próprios empregados da administração indireta, que aspiram ter seu
direito reconhecido, conforme consta estabelecido na norma
Constitucional.
Também não haverá aumento de despesa haja vista a
previsão no capitulo III, que trata do enquadramento dos
empregados públicos que à rigor engloba todas as empresas
públicas e sociedades de economia mista aqui listadas em alíneas,
apenas como zelo e precaução.
Portanto,

esses

são

os

motivos

que

ensejam

a

apresentação desta emenda e conto com o apoio dos parlamentares
desta Comissão, no sentido de acolhê-la.

Sala das Sessões,

PROFESSORA MARCIVANIA
Deputada Federal
PCdoB/AP
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MPV 817
00056

EMENDA Nº ____
(À Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018)

Acrescentem-se o item XI ao art. 2º da Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de
2018:

Art. 2º ..................................................................
..............................................................................
XI - Os servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá,
que tiveram o provimento dos cargos autorizado pelo Decreto nº 1.266, de 22
de julho de 1993, do Estado do Amapá e Edital n.º 016/93, publicado no
Diário Oficial do Estado, de 18 de agosto de 1993.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa preencher lacuna existente no texto original da
Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a transposição
de servidores dos ex-Territórios, e dos Estados do Amapá e Roraima e de suas
prefeituras municipais, para os quadros de pessoal da União, por força do advento
da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, especificamente, no tocante aos
servidores egressos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá, que
tiveram o provimento de seus cargos autorizado pelo Decreto do Estado do Amapá
n.º 1.266 de 22/07/1993, e Edital n.º 016/93-SEAD, publicado no DOE de
18/08/1993.
O provimento dos cargos se completou com o curso de formação, a
posse e exercício dos candidatos, sob a vigência do Edital n.º 016, publicado no
DOE de 18 de agosto de 1993. Esses servidores tiveram suas carteiras policiais
expedidas pelo Ministério do Interior e com as insígnias do Ex-Território Federal do
Amapá.
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Importa frisar que restou comprovada a responsabilidade total do
Governo Federal, pela folha de pagamento e encargos financeiros de pessoal,
desses servidores, no quinquênio que sucedeu a instalação do estado em primeiro
de janeiro de 1991 até janeiro de 1996, consoante dispôs o art. 235, inciso IX, da
Constituição Federal, e art. 14, parágrafo 2º do ADCT.
A negligência de um dispositivo ao texto da Medida Provisória 817 que
possa abarcar os servidores que tiveram o provimento de seus cargos autorizados
dentro do período de instalação do Estado, em idênticas condições com os demais
servidores contratados nesse período, pode ser interpretada pelo legislador
constituinte reformador, como sendo uma intenção deliberada de excluir pessoas do
processo de transposição, o que, evidentemente, não se harmoniza com o espírito
da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, que vislumbra alcançar todos os
servidores e pessoas que, indistintamente, tendo mantido vínculo, ainda que
precário, com os entes e órgãos que compunham os estados e prefeituras do
Amapá e de Roraima.
O pleito desses servidores encontra fundamento no artigo 235, inciso
IX, da Constituição de 1988, que transferiu integralmente, a verba para o custeio da
folha de pessoal, o primeiro quinquênio da instalação do Estado do Amapá,
consoante se comprovam as rubricas 10001, 10118 e 10094, utilizadas para
remunerar integralmente esses servidores, bem como, os demais servidores da
União, até janeiro de 1996.
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Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto
orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer controvérsias
despiciendas quanto à legitimidade da pretensão de agentes públicos que
mantiveram relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo com a Secretaria de
Segurança do Estado do Amapá, e que tiveram o provimento e a autorização de
suas nomeações, entre no período de instalação desses estados até janeiro de
1996.

Professora Marcivania
Deputada Federal
PCdoB/AP
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MPV 817
00057

EMENDA
MEDIDA PROVISÓRIA 817, de 2018
(do Sr. Celso Russomanno)

O artigo 2º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º.........................................................................................
...................................................................................................
II - os servidores da administração direta e indireta, autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedade de economia mista, os servidores municipais do
Ex-Território de Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio de
1994 absorvidos pela administração direta, os policiais militares alcançados pelo
disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 e
aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data de
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;

O artigo 3º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Nos casos da opção para a inclusão em quadro em extinção da União de
que tratam o caput do art. 2º inciso II, a Emenda Constitucional nº 60 de 2009, a
Emenda Constitucional nº 79 de 2014 e a Emenda Constitucional nº 98 de 2017.”

O artigo 20 da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. Os servidores integrantes do PCC-Ext, os referidos no caput do art. 2º
inciso II e os referidos nos incisos II e III do caput do art. 3º ficam submetidos
ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112, de 1990.”

JUSTIFICAÇÃO
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida Provisória
473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores prejudicados pelo
Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas públicas e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem
como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia
mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de
março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido:
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dispositivo

II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de
dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula
constante de acordo, convenção ou sentença normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política,
devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade
profissional em decorrência de movimentação grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente,
ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego
permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego
ou, quando
anteriormente
for o caso,
ocupado
naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem
requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente
no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da
comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos
que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial
constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363,
de 2000) (grifo nosso).

A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º prevê
que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente
admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que o legislador
pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória, submetidos ao
regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I, II, III
do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que somente com a
inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima compreensão do
cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do enquadramento legal.

A presente Emenda a Medida provisória nº 817/2017, compatibilizando-a
também e com o artigo 1º da Emenda Constitucional nº 79 de 2014 nos seguintes termos:
O artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, estabelece
expressamente como parte beneficiada os servidores da administração direta e indireta
dos ex-Territórios do Amapá e de Roraima.
Administração direta e indireta inclui as empresas de economia mista e as
empresas públicas.
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Na regulamentação proposta na Medida Provisória nº 660, de 24 de
novembro de 2014 houve restrição ao mencionar os servidores abrangidos pelo
dispositivo Constitucional, quando foram mencionados aqueles da administração direta,
das autarquias e das fundações.
O Decreto nº 8.365 de novembro de 2014 no art. 6º parágrafo 5º exclui os
servidores de empresa públicas e sociedades de economia mista.
Art. 6o É vedada a admissão no quadro em extinção da União, com
fundamento na Emenda Constitucional nº 79, de 2014, dos
V - empregados de empresas públicas ou sociedades de economia
mista;
A definição das instituições que compõem as administrações direta e
indireta consta no artigo 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, o qual transcrevemos o inciso II, referente a administração indireta, para melhor
clareza.
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida Provisória
473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores prejudicados pelo
Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas públicas e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem
como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia
mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de
março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido:
I-

exonerados ou demitidos
constitucional ou legal;

com

violação

de

dispositivo

II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de
dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula
constante de acordo, convenção ou sentença normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política,
devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade
profissional em decorrência de movimentação grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente,
ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego
permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego
ou, quando
anteriormente
for o caso,
ocupado
naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem
requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente
no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da
comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos
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que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial
constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363,
de 2000) (grifo nosso).

A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º prevê
que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente
admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que o legislador
pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória, submetidos ao
regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I, II, III
do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que somente com a
inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima compreensão do
cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do enquadramento legal.
Forte são as razões que nos deram total convicção nesta Emenda, com base
nos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal, das instâncias jurídicas de primeira e
segunda instâncias, de parecistas ilibados e de consultorias dessa Casa, de que as
alterações sugeridas aperfeiçoam a medida provisória, exalta a justiça, evita
judicializações danosas ao país e que nos levaram a propor aos Nobres Pares o justo
acolhimento.

Sala das sessões,

de 2018

CELSO RUSSOMANNO
Deputado Federal
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018
EMENDA Nº ____
(À Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018)
Acrescentem-se o item XI ao art. 2º da Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018:

Art. 2º ..................................................................
..............................................................................
XI - Os servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá, que
tiveram o provimento dos cargos autorizado pelo Decreto nº 1.266, de 22 de julho de
1993, do Estado do Amapá e Edital n.º 016/93, publicado no Diário Oficial do Estado,
de 18 de agosto de 1993.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa preencher lacuna existente no texto original da Medida
Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a transposição de servidores dos
ex-Territórios, e dos Estados do Amapá e Roraima e de suas prefeituras municipais, para os
quadros de pessoal da União, por força do advento da Emenda Constitucional nº 98, de 2017,
especificamente, no tocante aos servidores egressos da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Amapá, que tiveram o provimento de seus cargos autorizado pelo Decreto do
Estado do Amapá n.º 1.266 de 22/07/1993, e Edital n.º 016/93-SEAD, publicado no DOE de
18/08/1993.
O provimento dos cargos se completou com o curso de formação, a posse e
exercício dos cargos pelos candidatos sob a vigência do Edital n.º 016, publicado no DOE de
18 de agosto de 1993. Esses servidores tiveram suas carteiras policiais expedidas pelo
Ministério do Interior e com as insígnias do Ex-Território Federal do Amapá.
Importa frisar que restou comprovada a responsabilidade total do Governo
Federal, pela folha de pagamento e encargos financeiros de pessoal, desses servidores, no
quinquênio que sucedeu a instalação do Estado, ou seja, a União fez a contra prestação da
remuneração desses servidores, desde primeiro de janeiro de 1991 até janeiro de 1996,
consoante dispôs o art. 235, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 14, parágrafo 2º do
ADCT.
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A ausência de um dispositivo no texto da Medida Provisória 817 que possa
abarcar os servidores que tiveram o provimento de seus cargos autorizados dentro do período
de instalação do Estado, em idênticas condições com os demais servidores contratados nesse
período, pode ser interpretada pelo legislador constituinte reformador, como sendo uma
intenção deliberada de excluir pessoas do processo de transposição, o que, evidentemente, não
se harmoniza com o espírito da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, que vislumbra
alcançar todos os servidores e pessoas que, indistintamente, tenham mantido vínculo, ainda
que precário, com os entes e órgãos que compunham os estados e prefeituras do Amapá e de
Roraima.
O pleito desses servidores encontra fundamento no artigo 235, inciso IX, da
Constituição de 1988, que transferiu integralmente, para a União, o custeio de verba para
folha de pessoal, no primeiro quinquênio da instalação do Estado do Amapá, consoante se
comprovam nas rubricas 10001, 10118 e 10094, utilizadas para remunerar integralmente esses
servidores, bem como os demais servidores da União, até janeiro de 1996.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto orçamentário
adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer controvérsias despiciendas quanto à
legitimidade da pretensão de agentes públicos que mantiveram relação ou vínculo funcional,
de caráter efetivo com a Secretaria de Segurança do Estado do Amapá, e que tiveram o
provimento e a autorização de suas nomeações, entre no período de instalação desses estados
até janeiro de 1996.
Sala das Sessões,
Deputado MARCOS REÁTEGUI
(PSD/AP)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817/2018, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº..................................

Disciplina

o

disposto

nas

Emendas

Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6
de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de
salários,

vencimentos,

soldos

e

demais

vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados dos ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em extinção de
que trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o parágrafo 4º, incisos I, II e III e alíneas, ao
artigo 12, da Medida Provisória:

Art. 12. ......................................................................
............................................................................
§ 4º - O disposto no caput para os empregados públicos da
administração direta e indireta, no estado de Rondônia e seus
municípios, a que se refere o parágrafo 1º e incisos I, II e II; os
empregados públicos dos estados de Roraima e do Amapá e seus
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municípios, de que trata o parágrafo 2º e os incisos I, II e III,
compreende o vínculo empregatício com as seguintes entidades:

I - Estado de Roraima
a) Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA
b) Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAER
c) Companhia de Eletricidade de Roraima - CER
d) Boa Vista Energia
e) Telecomunicações de Roraima - TELAIMA
f) Extinto Banco de Roraima - BANRORAIMA
g) Extinto Banco do Estado de Roraima - BANER
h) Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Município
de Boa Vista – EMHUR
I) Eletronorte/RR

I - Estado do Amapá e Municípios
a) Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
b) Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA
c) Empresa de Telecomunicação do Amapá - TELEAMAPÁ
d) Banco do Estado do Amapá - BANAP
e) ENDESUR
f) Banco do Extinto Território do Amapá
g) Eletronorte/AP

III - Estado de Rondônia e Municípios
a) Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD
b) Centrais Elétricas de Rondônia - CERON
c) Telecomunicações de Rondônia - TELERON
d) Eletronorte/RO
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e) Extinto Banco do estado de Rondônia - BERON
f) Serviço de Abastecimento de Água de Cacoal

Justificação

A Emenda Constitucional 98/2017 contemplou, igualmente
ocorreu com a EC 79/2014, os empregados da administração
indireta. Porém agora, consta no texto da EC 98, a descrição das
entidades que compõem a administração indireta, que são: as
autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.
Assim, os empregados que hajam mantido qualquer relação
ou vinculo empregatício, estatutário ou de trabalho, com entidades
da administração indireta, em Roraima e no Amapá, no período de
1988 a outubro de 1993 e, em Rondônia, no período de 1981 a 1987
poderão integrar, por meio de assinatura de um termo de opção, o
quadro em extinção da administração federal.
Considerando que a norma constitucional abarcou tanto os
servidores da administração direta, quanto aqueles da administração
indireta, incluídas nesse rol, as empresas públicas e as sociedades
de economia mista, não poderia as normas infraconstitucionais,
restringir o alcance normativo, a qualquer pessoa que assine o termo
de opção, especialmente, pelo fato do optante ser de uma ou outra
entidade da administração indireta.
E, ao enxergar a aplicação futura dos dispositivos da EC 98 e
sua regulamentação, não se pode correr riscos de se ter excluídos,
empregados de qualquer das entidades, que se encontravam
sediadas nos Territórios Federais e, após a transformação em
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estado, os mesmos empregados que contribuíram sobremaneira, na
instalação dos entes federados.
E, a EC 98 ampliou o alcance das empresas, cujos
trabalhadores

podem

optar

pelo

quadro

em

extinção

da

administração federal, ao estabelecer que são as empresas públicas
,ouque
sociedades
hajam de economia mista, inclusive as extintas
sido constituídas pelo ex-Território ou pela União, para atuar no
âmbito do ex-Território Federal.
Vê-se claramente, que o direito de opção pelo quadro em
extinção, se estende não somente aos empregados das entidades
criadas pelo ex-Território ou pelo estado, no período de abrangência
da EC 98, mas, também, as entidades constituídas pela própria
União, para atuar no Território de Roraima, de Rondônia e do
Amapá. Assim, até mesmo as empresas telefônicas, que faziam
parte do governo federal, portanto, constituídas pela União e suas
subsidiárias que atuavam em cada Território, conforme dispõe o
artigo primeiro da EC 98, seus empregados tem direito a opção pelo
quadro da administração federal.
Vejamos um pouco da história do Sistema Telebrás,
reproduzido do site: http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=41
Anos 60
O primeiro passo para o desenvolvimento
ordenado das telecomunicações no Brasil foi
dado com a aprovação pelo Congresso
Nacional, em 27 de agosto de 1962, da Lei
4.117, instituindo o Código Brasileiro de
Telecomunicações,
responsável
pela
transformação radical do panorama do setor,
disciplinando os serviços telefônicos e
colocando-os
sob o controle da autoridade
federal. (grifei)
......................................................
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Anos 70
No início dessa década o serviço de telefonia
de longa distância apresentava um bom nível
de qualidade e a telefonia urbana era
deficiente. Como solução foi autorizada a
criação de uma sociedade de economia
mista através da Lei 5792, de 11 de julho de
1972. Assim nascia a Telecomunicações
Brasileiras S/A – TELEBRAS, vinculada ao
Ministério
das
Comunicações,
com
atribuições de planejar, implantar e operar o
SNT.
Neste sentido a TELEBRAS instituiu em cada
estado uma empresa-polo e promoveu a
incorporação das companhias telefônicas
existentes, mediante aquisição de seus
acervos ou de seus controles acionários.
Portanto, está comprovado pela transcrição dos fatos
históricos, que as empresas telefônicas vinculadas ao sistema
Telebrás foram criadas por lei aprovada no Congresso Nacional e
estava sob vinculação do Ministério das Comunicações, por
conseguinte, da União.
Somente em 29 de julho de 1998, o sistema Telebrás foi
privatizado pelo governo federal. Ou seja, cinco anos após o
período estipulado na EC 98, para a comprovação de relação ou
vinculo empregatício, o que confere o direito aos trabalhadores de
todas as empresas públicas ou sociedades de economia mista a
integrar o quadro em extinção da administração federal.
Com tamanho alcance faz-se necessário constar na lei de
regulamentação, o rol nominativo de todas as entidades da
administração indireta, abarcada pelo artigo primeiro da EC 98. Essa
descrição das empresas públicas e sociedades de economia mista
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assegura aos seus optantes, de maneira incontestável, o direito ao
vinculo com a administração pública federal.
E, para maior clareza do conceito e finalidade de Empresa
Pública e Sociedade de Economia Mista, destaco a definição do site
da

Jusbrasil:

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1042265/qual-o-

conceito-e-a-finalidade-de-empresa-publica-e-sociedade-deeconomia-mista
As empresas públicas e as sociedades de
economia mista são EMPRESAS ESTATAIS, isto
é, sociedades empresariais que o Estado tem
controle acionário e que compõem a
Administração Indireta.
Empresa pública é Pessoa Jurídica de Direito
Privado, constituída por capital exclusivamente
público, aliás, sua denominação decorre
justamente da origem de seu capital, isto é,
público, e poderá ser constituída em qualquer
uma das modalidades empresariais.
Sociedade de Economia Mista é Pessoa Jurídica
de Direito Privado, constituída por capital público
e privado, por isso ser denominada como mista.
A parte do capital público deve ser maior, pois a
maioria das ações devem estar sob o controle do
Poder Público. Somente poderá ser constituída
na forma de S/A.
Ambas, como regra, têm a finalidade de prestar
serviço público e sob esse aspecto serão
Pessoas Jurídicas de Direito Privado com regime
jurídico muito mais público do que privado, sem,
contudo, passarem a ser titulares do serviço
prestado,
pois
recebem
somente,
pela
descentralização, a execução do serviço. Outra
finalidade está na exploração da atividade
econômica, o que será em caráter excepcional,
pois de acordo com a Constituição Federal o
Estado não poderá prestar qualquer atividade
econômica, mas somente poderá intervir quando
houver:
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- relevante interesse coletivo ou imperativos da
segurança nacional.
Vejamos a regra constitucional que trata do
assunto:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos
nesta Constituição
a exploração
,
direta de
atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos
da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo , conforme definidos em
lei. (grifos nossos)
Por fim, as EMPRESAS ESTATAIS serão
criadas por autorização de lei específica com o
devido registro dos atos constitutivos, e sua
extinção, por paralelismo jurídico, também se
dará por lei. Vejamos sua previsão no
inciso XIX do art. 37 da CR/88 , in verbis: XIX somente por lei específica poderá ser criada
autarquia
autorizada e a instituição de
empresa pública, de sociedade de economia
mista e
de
fundação,
cabendo
à
lei
complementar, neste último caso, definir as
áreas de sua atuação; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19 , de 1998) (grifos
nossos)
A descrição nominativa das empresas públicas e sociedades
de economia mista de cada estado, proposta nesta emenda revelase uma importante prudência, visto que, na

análise do caso

concreto, ou seja, dos processos dos optantes, momento este, em
que de fato, se concretizará o direito de todas as pessoas envolvidas
na incorporação ao quadro da União, o governo federal, com a
atuação de seu órgão executor poderá suprimir, o direito de
empregado de determinada entidade, seja por motivo de uma
interpretação restritiva, ou mesmo, pela omissão da lei, o que seria
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decepcionante, para um número considerável de pessoas, que
aguardam o momento da execução da EC 98.
É evidente que esta emenda, não altera em conteúdo ou
legalidade, o teor da Medida Provisória, haja vista a grande
abrangência da EC 98, mas sim, essa proposição lhe confere maior
segurança e confiabilidade na fase de execução e também, aos
próprios empregados da administração indireta, que aspiram ter seu
direito reconhecido, conforme consta estabelecido na norma
Constitucional.
Também não haverá aumento de despesa haja vista a
previsão no capitulo III, que trata do enquadramento dos
empregados públicos que à rigor engloba todas as empresas
públicas e sociedades de economia mista aqui listadas em alíneas,
apenas como zelo e precaução.
Portanto,

esses

são

os

motivos

que

ensejam

a

apresentação desta emenda e conto com o apoio dos parlamentares
desta Comissão, no sentido de acolhê-la.

Sala das Sessões,

Deputado MARCOS REÁTEGUI
(PSD/AP)
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MPV 817
00060

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos
ex-Territórios Federais, integrantes do
quadro em extinção de que trata o art. 89 do
Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998,
e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
Dê-se aos arts. 9º, 11 e 13 da Medida Provisória n° 817, de
2018, a seguinte redação:
“Art. 9º .....................................................................................
§ 2º ..........................................................................................
Iseis
- cumprimento de interstício mínimo de
meses em cada
padrão, contados a partir do posicionamento de que trata o
inciso IV do § 1º do art. 3º; e
..................................................................................................
§seis
3º A contagem de
meses de efetivo exercício para a
progressão e para a promoção, conforme estabelecido no § 2º,
será realizada em dias, descontados:
.................................................................................................”
“Art. 11......................................................................................
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§ 3º No caso de impossibilidade de realização de avaliação de
desempenho ou até que seja processado o resultado da
primeira
caput avaliação, o servidor de que trata o
fará jus à
percepção da GDExt no valor de
cem
pontos.
..................................................................................................”
“Art. 13. ....................................................................................
§ 1º ............................................................................................
....................................................................................................
II
seis
- a contagem de um padrão para cada
meses de serviço
prestado no emprego, contados da data da publicação do
deferimento da opção para a inclusão em quadro em extinção
da União.
§ 2º Para a progressão e a promoção do empregado será
observado
seis
o cumprimento de interstício mínimo de
meses
em cada padrão, contados a partir do posicionamento de que
trata o § 1º.
§
seis
3º A contagem de
meses de exercício para a progressão
e a promoção, conforme estabelecido no § 2º, será realizada
em dias, descontados os períodos de suspensão do contrato
de trabalho.
..................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
Em compasso com a importância da presente medida
provisória no sentido de melhorar a transparência e estruturação do Plano de
Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais - PCC-Ext, bem como a
situação dos empregados dos ex-Territórios, entendemos conveniente
aproveitar a oportunidade para o devido aprimoramento.
Nesse sentido, propomos que o interstício para progressão e
promoção dos servidores e empregados abrangidos pela medida provisória
diminua de doze para seis meses em cada padrão, de modo a permitir um
percurso mais rápido na carreira.
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Fazemos essa proposta com bastante tranquilidade, uma vez
que constatamos que o Tribunal de Contas da União utiliza mesmo prazo para
a progressão funcional e a promoção de seus servidores, conforme se verifica
no art. 2º da Portaria nº 165, de 1º de julho de 2013. Além disso, esses
servidores têm essa expectativa de direito a mais de 30 anos, portanto nada
mais justo do que se garantir as progressões em um espaço de tempo menor.
Propomos, também, que o servidor perceba a Gratificação de
Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais
(GDExt) em sua pontuação máxima (cem pontos) em caso de impossibilidade
de realização de avaliação de desempenho ou até que seja processado o
resultado da primeira avaliação, haja vista não ser justo que seja penalizado
com valor menor por circunstância alheia à sua vontade.
Cientes do intuito meritório das sugestões aqui veiculadas,
pedimos o endosso dos nobres Pares para a presente iniciativa.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado HIRAN GONÇALVES

2018-276
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos
ex-Territórios Federais, integrantes do
quadro em extinção de que trata o art. 89 do
Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998,
e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
Dê-se ao art. 2° da Medida Provisória n° 817, de 2018, a
seguinte redação:
“Art. 2º .......................................................................................
....................................................................................................
II - os servidores da administração direta e indireta, autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista,
os servidores municipais do Ex-Território Federal de Rondônia,
os abrangidos pela Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994
absorvidos pela administração direta, os policiais militares
alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41
de 22 de dezembro de 1981 e aqueles admitidos regularmente
nos quadros do estado de Rondônia até a data de posse do
primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;
.................................................................................................”
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JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem por objetivo permitir a inclusão nos quadros
em extinção dos anistiados políticos absorvidos por órgãos da administração
pública direta de Rondônia. Trata-se de medida de grande relevância para
minimizar toda a injustiça sofrida por vítimas de atos de exceção, arbítrio e
violações aos direitos humanos cometidas antes da promulgação da
Constituição de 1988.
Ademais, pretende-se explicitar que o pessoal de todas as
entidades da administração indireta daquele estado estará contemplado na Lei,
quais sejam, as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista.
Demonstrado o intuito meritório das sugestões aqui veiculadas,
pedimos o endosso dos nobres Pares para a presente iniciativa.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado VALTENIR PEREIRA
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº...........................

Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais
nº 60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017,
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31
da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o parágrafo 2º-A, ao artigo 17, desta Medida
Provisória.

§ 2º-A O aproveitamento pela alteração de exercício
para compor força de trabalho, de que trata o caput,
poderá ocorrer a pedido do servidor e do
empregado, bem como no interesse da
Administração, observada nessa última hipótese a
concordância expressa do servidor ou do
empregado público.
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JUSTIFICAÇÃO
A alteração proposta nesta emenda visa assegurar ao servidor
e ao empregado público o direito de manifestação, com a sua
anuência, nas situações em que a administração pública tenha
interesse em alterar a lotação do servidor, para compor força de
trabalho, em órgãos ou entidades de poderes da União e em órgãos
dos estados ou municípios, para os quais foram postos à disposição
por imperativo constitucional.
Evita-se com a melhor redação proposta nesta emenda o ato
arbitrário da administração pública, ao ceder a outros órgãos os
servidores e empregados, sem a sua anuência, o que pode implicar
em sério desajuste funcional, pessoal e familiar à pessoa cedida
compulsoriamente.
A concordância é importante para ambas as partes, servidor e
administração, pois pressupõe uma relação de trabalho benéfica, na
qual fica assegurada em lei a oportunidade para que o servidor possa
desempenhar de forma adequada e cômoda o seu trabalho. De outra
sorte, deixar o comando legal unicamente na discricionariedade do
gestor público pode ensejar desvio de finalidade, para chefias de
plantão, ao manter sob a tutela do estado a alteração arbitrária do
local de trabalho dos servidores e empregados facultando ao chefe,
estabelecer o local de sua lotação, à revelia do servidor, mantendoo em um local inadequado, de forma muitas vezes desnecessária,
até mesmo por perseguição política, privando o servidor do convívio
social de amigos e de seu grupo familiar.
Ou seja, a redação original do parágrafo 2º, do artigo 17 pode
ser utilizada pelos gestores públicos em sentido benéfico, mas
também de maneira punitiva aos servidores transferindo lotação de
forma compulsória, para locais em que o servidor não terá interesse
algum em permanecer no desempenho de suas funções,
ocasionando problemas funcionais e até psicológicos.
Essas são as justas razões para propor a presente emenda,
momento em que solicito o acolhimento do relator e aprovação dos
nobres pares da Comissão.
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Sala de Sessões,..............................................................

Senadora ANGELA PORTELA
PDT/RR
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº........................
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais
nº 60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017,
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em extinção
de que trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescentem-se o inciso IX e os parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º, ao art. 2º
da Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018:
Art. 2º ...........................................
IX - o servidor público, bem como a pessoa que
comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, de Roraima e de
Rondônia foram transformados em Estado, ou
entre a data de sua transformação em estado e
outubro de 1993, para os estados de Amapá e
Roraima e março de 1987, para o estado de
Rondônia, relação ou vínculo funcional, de
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caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo
empregatício, estatutário ou de trabalho, com o
Tribunal de Justiça nesses estados.
§ 6º O enquadramento decorrente da opção
prevista neste artigo, para os servidores e a
pessoa que tenham revestido a condição prevista
no inciso IX, do artigo 2º, desta Lei, entre a
transformação e a instalação dos estados, em
outubro de 1993 para Amapá e Roraima e março
de 1987, para Rondônia, ocorrerá no cargo em
que foram originariamente admitidos, ou em
cargo equivalente.
§7º Para efeito do disposto no § 6º, no tocante ao
enquadramento
na
respectiva
tabela
remuneratória, aplicam-se na seguinte forma:
I - As tabelas anexas à Lei nº 11.416, de 15 de
dezembro de 2006, quanto às pessoas egressas do
Poder Judiciário de Roraima, de Rondônia e do
Amapá, com as alterações procedidas nos anexos
à Lei nº 13.317, de 20 de julho de 2016;
§8º O posicionamento dos servidores, bem como
das pessoas optantes na respectiva carreira, no
cargo, classe e padrão, será obtido nas tabelas
anexas aos dispositivos legais previstos no inciso
I, do parágrafo 7º, em conformidade com o tempo
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de efetivo exercício de serviço público, ou do
vínculo empregatício, na razão de um padrão
para cada 12 meses de efetivo exercício
cumprido, desde a data de ingresso nos quadros
de origem, até a data de publicação de
homologação do termo de opção.” (NR)
§9º Aplica-se aos aposentados e pensionistas, a
tabela remuneratória dos anexos a Lei nº 11.416,
de 15 de dezembro de 2006, com as alterações
promovidas pela Lei nº 13.317, de 20 de julho de
2016, observado o disposto no parágrafo único,
do artigo 35, desta Medida Provisória.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa atender a uma solicitação do
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de
Roraima-SINTJURR, com o objetivo de preencher uma lacuna
existente no texto original da Medida Provisória n.º 817, que dispõe
sobre o enquadramento de servidores dos ex-Territórios e de
pessoas com vinculo empregatício ou funcional, para os quadros de
pessoal da União, por força da Emenda Constitucional nº 98, de
2017. No tocante aos servidores egressos do Poder Judiciário de
Roraima, de Rondônia e do Amapá, a MP não fez nenhuma
referência aos detentores de cargos e empregos, no período de
transformação dos Territórios em Estados e no período entre a
transformação e a instalação até outubro de 1993, para os estados
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de Roraima e do Amapá e até março de 1987, para o estado de
Rondônia, no sentido de conferir o direito de opção previsto no
artigo 2º da Medida Provisória.
Embora seja evidente que não se pode dispensar tratamento
diferenciado a servidores do Poder - o Executivo, no caso, que
fora expressamente mencionado no texto da Medida Provisória –
em detrimento dos demais e entendamos, muito a propósito, que a
regência do referido diploma legal já alcance, por si só, todos os
servidores de quaisquer das Administrações dos entes resultantes
da conversão dos ex-Territórios federais em estados, tal cautela, de
incluir expressamente a menção aos servidores dos demais
Poderes, confere mais previsibilidade e segurança jurídica ao
complexo processo de transposição.
Isso ocorreria porque a negligência do texto da Medida
Provisória em mencionar os servidores dos demais Poderes pode
ser interpretada pelos implementadores de seu comando legal,
como uma intenção deliberada de excluir tais grupos do processo
de transposição, o que, evidentemente, não se harmoniza com o
espírito da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, que vislumbra
alcançar todos os servidores e pessoas que, indistintamente, tendo
mantido vínculo, ainda que precário, com os entes e órgãos que
compunham os ex-Territórios Federais de Roraima, de Rondônia e
do Amapá.
Vê-se claramente, que os servidores que trabalharam na
instalação dos estados oriundos de ex-Território, em atividades
típicas do Poder Judiciário, no período disposto na EC 98/2017
tem, por direito e por uma questão de aplicar o que lhes é justo e
destinar a eles a remuneração da tabela constante na Lei
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11.416/2006, com as alterações procedidas pela Lei nº
13.317/2016.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer
impacto orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir
quaisquer controvérsias advindas quanto à legitimidade da
pretensão de agentes que mantiveram relação ou vínculo funcional,
de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício,
estatutário ou de trabalho, integrantes dos ex-Territórios Federais
de Roraima, de Rondônia e do Amapá.

Sala de Sessões,.....................................

Senadora ANGELA PORTELA
PDT/RR
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº........................

Disciplina
o
disposto
nas
Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.
EMENDA ADITIVA

Acrescentem-se os seguintes parágrafos 4º e 5º ao artigo 8º, da MP:
§ 4º Aos servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos dos ExTerritórios Federais-PCC-Ext, pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009,
Emenda Constitucional nº 79, de 2014, e Emenda Constitucional n.º 98 de 2017,
que forem enquadrados em cargos ou empregos de mesma denominação, bem
como, com atribuições equivalentes às categorias funcionais de Agente de
Vigilância, de Telefonista, de Motorista Oficial, as classes C e D de Auxiliar
Operacional de Serviços Diversos, e a classe B, de Agente de Serviços de
Engenharia, aplica-se o disposto no artigo 5º, da Lei nº 8.460, de 17 de setembro
de 1991, vedada, em qualquer hipótese, efeitos financeiros retroativos.
§ 5º Aos servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos dos ExTerritórios Federais-PCC-Ext, pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009,
Emenda Constitucional nº 79, de 2014, e Emenda Constitucional n.º 98 de 2017,
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que forem enquadrados em cargo ou emprego de mesma denominação, bem
como, com atribuições equivalentes as previstas para a categoria funcional de
Agente de Portaria, aplica-se o disposto na Lei nº 8.743, de 9 de dezembro de
1993, vedada, em qualquer hipótese, efeitos financeiros retroativos.

JUSTIFICAÇÃO

O propósito desta emenda é adequar a classificação dos cargos e empregos do PCCExt
dos ex-Territórios de que trata o artigo 8º da MP 817, de 2018, no mesmo parâmetro dos
cargos e empregos dos planos de carreira da União, seguindo o disposto no artigo 5º da
referida Medida, que assim dispõe:
Art. 5º Os servidores dos ex-Territórios Federais do Amapá, de
Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em extinção da União
nos casos de opção de que tratam a Emenda Constitucional nº 60, de
2009, a Emenda Constitucional nº 79, de 2014 e a Emenda
Constitucional nº 98, de 2017, serão enquadrados em cargos de
atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de
cargos e carreiras da União, no nível de progressão alcançado,
assegurados os direitos, as vantagens e os padrões remuneratórios a eles
inerentes.

No enquadramento dos servidores no PCC-Ext, nos extintos Territórios do
Amapá, de Roraima e de Rondônia foi observada a alteração do nível do cargo
dos servidores, em analogia com os mesmos cargos no âmbito federal. As Leis
8.460, de 1991 e a 8.743, de 93 dispuseram que os cargos nelas mencionados
seriam de nível intermediário e não nível auxiliar, como foram enquadradas
essas categorias funcionais no PCC-Ext.
É bom destacar que não há mais cargos como os citados nos dispositivos acima
no nível auxiliar em todos os planos de cargos do governo federal. E os
servidores enquadrados no PCC-Ext não podem ficar em situação desfavorável,
ocupando os mesmos cargos em um quadro em extinção do governo federal. A
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se confirmar essa distorção, os servidores terão desvantagens acumuladas e
incalculáveis em suas vidas funcionais.
Por isso se faz relevante a aprovação desta emenda, para corrigir o equivoco e
conferir um tratamento uniforme, aos servidores ocupantes dos mencionados
cargos, inclusive aos novos servidores que ingressarão no PCC-Ext, com
fundamento na EC 98, de 2017 e conforme disposto no artigo 8º, desta Medida
Provisória.
E esta emenda não acarreta aumento adicional de despesa para a União, haja
vista que o recurso destinado ao enquadramento pelas Emendas Constitucionais
nº 60/2009 e 79/2014 constaram no orçamento do ano de 2015, com a previsão
de enquadramento dos servidores ocupantes desses cargos no nível
intermediário, restando, portanto, apenas a adequação no nível de cada cargo.
Pela relevância do tema para essas categorias funcionais solicito o apoio do
relator e dos colegas parlamentares para o acolhimento desta emenda.

Sala de Sessões, ............................

Senadora ANGELA PORTELA
(PDT-RR)
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018
EMENDA Nº........................

Disciplina
o
disposto
nas
Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.
EMENDA ADITIVA
Acrescentem-se os parágrafos 5º, 6º e 7º ao artigo 29, da MP 817,
de 2018:
§ 5º O enquadramento previsto no artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 79, de 2014, e no artigo 5º desta Medida Provisória
será destinado aos servidores da Secretaria de Planejamento e
Orçamento e da Controladoria dos extintos Territórios, bem como aos
servidores lotados e no desempenho de atividades típicas desses
órgãos ou equivalentes, das entidades da administração pública
estadual direta, autárquica e fundacional, do Amapá, de Roraima e
de Rondônia, nos cargos de Analista de Planejamento e Orçamento,
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Técnico de Planejamento e Orçamento, Auditor Federal de Finanças
e Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle, das Carreiras
de Planejamento e Orçamento e Auditoria de Finanças e Controle,
observados os requisitos dispostos nos parágrafos 1º e 2º, do artigo
29 e o que dispõe o artigo 30 desta Medida Provisória.
§ 6º Aplica-se aos servidores a que se refere o parágrafo 5º, os
valores do subsidio fixados nas tabelas “a”, “b” e “c” do anexo IV, da
Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, observado o nível do
cargo, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória.
§ 7º Aplica-se aos aposentados e pensionista, as tabelas de subsidio
a que se refere o parágrafo 6º, desde que os inativos comprovem os
mesmos requisitos de lotação e desempenho de atribuições nos
respectivos órgãos, quando em atividade, até a data da
transformação dos ex-Territórios em estados, ou entre essa data e
outubro de 1993, para as entidades da administração pública
estadual direta, autárquica e fundacional, nos estados de Roraima e
Amapá e março de 1987, para o estado de Rondônia.

JUSTIFICAÇÃO
Convém de início reproduzir o que dispõe o artigo 3º, da
Emenda Constitucional nº 79, de 2014:
Art. 3º Os servidores dos ex-Territórios do
Amapá, de Roraima e de Rondônia
incorporados a quadro em extinção da União
serão enquadrados em cargos de atribuições
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equivalentes ou assemelhadas, integrantes de
planos de cargos e carreiras da União, no nível
de progressão alcançado, assegurados os
direitos, vantagens e padrões remuneratórios a
eles inerentes.
Este artigo 3º acima transcrito, assim como o artigo 5º, desta
Medida Provisória dispõem sobre o enquadramento de servidores do
quadro em extinção, em cargos integrantes de planos de carreiras da
União. Fica assim demonstrado que esse dispositivo abrange os
servidores federais lotados na Secretaria de Planejamento e
Orçamento e a Controladoria dos estados, com direito ao
enquadramento nas respectivas Carreiras.
No texto original da MP 817, o artigo 29 apenas direciona ao
pagamento da remuneração na forma de subsidio, sem, contudo,
dispor sobre o enquadramento nos cargos, o que acaba por deixar
os servidores em situação de insegurança e sem a garantia do
enquadramento nos cargos, razão essa de uma histórica luta da
classe por mais de trinta anos.
O enquadramento é legitimo e necessário, para assegurar o
que dispõe o artigo 3º, da EC 79/2014 e, ainda, para resguardar que
se cumpra o que determinou o Decreto-Lei nº 2.347 de 1987, quando
estabeleceu a transposição de servidores ocupantes de cargos
diversos para os cargos da Carreira de Planejamento, bastando para
isso que esses servidores estivessem lotados e em exercício em
órgão da Secretaria de Orçamento e Finanças, da estrutura da
Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da
República e seus órgãos setoriais. Igual tratamento foi conferido aos
servidores da área de auditoria, para inclusão na Carreira de
Finanças e Controle da União, por meio do Decreto-Lei nº 2.346, de
1987.
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Portanto, o que se busca com esta emenda é atender a uma
histórica reivindicação dos servidores federais lotados na SEPLAN
nos estados de Roraima, Rondônia e Amapá e cumprir na íntegra o
que dispõem o artigo 3º, da EC 79/2014 e o artigo 5º da MP, no
sentido de conferir um tratamento isonômico aos servidores dos
extintos Territórios, quando se trata de regularizar pendências
funcionais, que merecem o reparo administrativo correto embora
tardiamente, visto que o direito se reporta ao ano de 1987.
A presente emenda não inova em aumento de despesa, tendo
em vista que o artigo 29 da MP 817 já assegura o pagamento do
subsidio para os servidores lotados na SEPLAN e na Controladoria.
Destaque-se que o acolhimento da emenda não prejudica o texto
original dos artigos 29 e 30, mas confere maior segurança jurídica à
categoria, eliminando imprecisões interpretativas que possam advir
futuramente.

Sala das Sessões,

Senadora ÂNGELA PORTELA
PDT/RR
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018
EMENDA Nº........................
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais
nº 60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017,
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31
da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Renumere-se o § Único do artigo 28 como § 1º e acrescentem-se o
§ 2º e os incisos I, II e III ao artigo 28 desta Medida Provisória.
Art. 28.....................................................................
§ 1º............................................................................
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§ 2º Os servidores alcançados pelo artigo 6º, da EC 79, de 2014 e
pelo artigo 6º, da EC 98, de 2017, que se encontrem redistribuídos
na forma do artigo 37, da Lei nº 8.112/90, para órgãos diversos da
administração pública federal poderão optar, para retornarem ao
quadro em extinção dos ex-Territórios de Roraima, Rondônia e
Amapá,
I - Os servidores de que trata o parágrafo 2º serão lotados nas
Secretarias de Segurança Pública, dos estados de Roraima,
Rondônia e Amapá.
II - Compete ao Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão da
Folha de Pagamento-DEPEX, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão fazer o apostilamento, referente a nova
lotação dos servidores, com a publicação em Boletim Interno.
III - A opção prevista no parágrafo 2º será no prazo de 180 (cento e
vinte) dias, contados da divulgação do nome do servidor em Ata da
Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia,
Roraima e Amapá.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa garantir aos servidores alcançados pelo
artigo 6º, da EC 79, de 2014 e artigo 6º, da EC 98, de 2017, o retorno
ao quadro do extinto Território Federal de Roraima, Rondônia e
Amapá, para terem a lotação e exercício, na Secretaria de Segurança
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Pública e assim regularizar a situação de enquadramento desses
servidores na Carreira Policial Civil.
Muitos dos servidores que optaram pelo enquadramento, com base,
nos dispositivos acima mencionados tiveram seus nomes divulgados
em atas da CEEXT, mas estão redistribuídos para vários órgãos da
administração pública federal, o que dificultará uma solução rápida,
para suas situações funcionais, a permanecer o vínculo em outro
órgão.
E, com essa emenda, fica estabelecida em lei, a possibilidade do
retorno a antiga lotação dos servidores, na Secretaria de Segurança
Pública em cada estado, o que trará mais agilidade ao processo de
enquadramento e segurança jurídica, a situação de todos os
servidores que se encontram atualmente, na condição de
redistribuídos.

Sala de Sessões, ............................

Senadora ANGELA PORTELA
(PDT-RR)
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MPV 817
00067

MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº...........................
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº
60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de maio
de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe
sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que trata o art.
89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de
junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o inciso II, do artigo 36, da Medida Provisória nº 817, de
2018.

JUSTIFICAÇÃO
A MP 817 tem como proposta a regulamentação das
Emendas Constitucionais nº 60/2009, 79/2014 e a 98/2017. E em
seu artigo 36 revoga a Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013, que foi
o dispositivo legal que dispôs sobre os requisitos da transposição
para os servidores do estado e dos municípios de Rondônia. A Lei
também dispôs sobre as tabelas remuneratórias para as diversas
categorias de servidores civis e policiais militares que passaram a
integrar o Plano de Cargos e Carreira do Ex-Território de Rondônia.
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Em 2015, a Lei 12.800 passou por alterações, com a
aprovação da Lei 13.121, que dispôs sobre tabelas remuneratórias
e requisitos para a transposição de servidores dos estados do
Amapá e de Roraima e seus municípios.
Portanto, a Lei 12.800, trouxe importantes dispositivos
regulamentadores das Emendas Constitucionais nº 60 e 79 e,
revogá-la, extingue direitos estabelecidos e que, não foram
inteiramente reproduzidos nesta Medida Provisória, revogação
definitiva, que deixará os servidores transpostos com base nas ECs
60 e 79, em situação de instabilidade legal quanto ao
enquadramento na União.
Além do que, a revogação total da Lei nº 12.800/2013 não
ensejará qualquer beneficio aos servidores alcançados pela EC 98,
mas, na lacuna que deixará na ordem legal e jurídica, poderá gerar
dúvida em processos de revisão, recursos e ações judiciais,
referentes a aplicação das Emendas Constitucionais 60 e 79.
São esses os motivos, que ensejam a apresentação desta
emenda e conto com o apoio dos colegas parlamentares desta
Comissão, no sentido de acolhê-la.

Sala de Sessões,
Brasilia-DF,.................de fevereiro de 2018

Senadora ANGELA PORTELA
PDT/RR
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MPV 817
00068

MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº...........................

Disciplina
o
disposto
nas
Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte parágrafo 6º e incisos de I a V ao
artigo 2º desta Medida Provisória:
§ 6º Como meios probatórios da relação de trabalho ou vínculo
funcional, empregatício, estatutário ou de trabalho, será admitida a
prova testemunhal, de agentes que gozem de fé pública, quando
verificada a ocorrência de extravio, deterioração ou destruição de
documentos e registros pessoais e funcionais, causados por
inundações, incêndios ou outros eventos semelhantes,
evidenciadores de justa causa para não apresentação de provas
documentais.
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I - A produção de prova testemunhal deverá circunstanciar todas as
especificidades do serviço prestado, da identidade do prestador e
do período respectivo, mediante instrução em processo
administrativo próprio.
II - Compete ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão expedir, no prazo de até 60 dias, orientação normativa
quanto aos procedimentos para constituição e apresentação da
prova testemunhal.
III - A pessoa que recorrer a prova testemunhal deverá apresentar
petição, exibindo prova de sua legitimidade, com um rol de no
mínimo 2 (duas) testemunhas, acompanhada de provas da
existência do evento que impossibilitou a apresentação das provas
documentais.
IV- A petição que instruir o pedido de incorporação no quadro
federal, observado o prazo de 12 meses para sua conclusão,
deverá apontar todas as circunstâncias relevantes e indicar as
testemunhas que pretende arrolar para fins de comprovação ou
validação.
V - Findo o prazo referido no inciso IV, se não validada a prova
testemunhal, a administração adotará os procedimentos pertinentes
à conclusão do processo.

JUSTIFICAÇÃO
A incorporação no quadro federal de que trata a Emenda
Constitucional n.º 60 de 2009, Emenda Constitucional n.º 79 de
2014 e Emenda Constitucional n.º 98 de 2017, remonta ao período
de transformação daquelas unidades políticas, que iniciou com a
criação do Estado de Rondônia em 1981 e dos Estados do Amapá
e Roraima em 1988.
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Como é do conhecimento público o problema enfrentado
pelas populações urbanas e rurais dos estados da região
amazônica, com referência a enchentes e inundações, que em
muitas ocasiões atingem cidades inteiras, frequentemente
submersas por períodos prolongados.
A perda de bens materiais, de vidas e de acervos
documentais é inevitável, nessas ocasiões, quando as pessoas e
instituições públicas nada podem fazer.
Considerando que as pessoas referidas nas normas
constitucionais acima referenciadas necessitam comprovar através
de documentos as suas relações de trabalho ou de vínculo
empregatício, referentes a um período pretérito superior a 25 anos,
durante o qual se verificou a ocorrência de incontáveis inundações
e enchentes, que em muitas situações deram causa a perda de
documentos, atualmente necessários para comprovar um direito
fundamental das pessoas, que é uma ocupação profissional. Por
esse motivo se justifica a aprovação da presente emenda, que vai
disciplinar a admissão de prova testemunhal.
Devido à ocorrência de perdas e danos, motivados muitas
vezes por fenômenos naturais, que afetaram arquivos, pastas,
documentos e registros eletrônicos, os órgãos em que as pessoas
prestaram serviço não detém em seus arquivos nenhum documento
comprobatório do vínculo de servidores e empregados, motivo pelo
qual, se faz necessária a prova testemunhal.
Sala das Sessões,.....................................

Senadora ANGELA PORTELA
PDT/RR
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018
EMENDA Nº........................
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais
nº 60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017,
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31
da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o inciso III, do artigo 36, da Medida Provisória 817:

JUSTIFICAÇÃO
A MP 817 tem como proposta a regulamentação das Emendas
Constitucionais nº 60/2009, 79/2014 e a 98/2017. E em seu artigo 36,
inciso III revoga, por inteiro a Lei nº 13.121 8 de maio de 2015, que
foi o dispositivo legal que dispôs sobre os requisitos da transposição
para os servidores do estado e dos municípios do Amapá e de
Roraima. A Lei também dispôs sobre as tabelas remuneratórias para
as diversas categorias de servidores civis e policiais militares que
passaram a integrar o Plano de Cargos e Carreira do Ex-Território
desses estados.
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Em 2015, a Lei 12.800 passou por alterações, com a aprovação
da Lei 13.121, que dispôs sobre tabelas remuneratórias e requisitos
para a transposição de servidores dos estados do Amapá e de
Roraima e seus municípios.
Portanto, a Lei 13.121 trouxe importantes dispositivos
regulamentadores das Emendas Constitucionais nº 60 e 79 e,
revogá-la, extingue direitos estabelecidos e que, não foram
inteiramente reproduzidos nesta Medida Provisória 817, supressão
definitiva que deixará os servidores transpostos com base nas ECs
60 e 79 em situação de instabilidade legal quanto aos seus
enquadramentos no quadro da União.
Além do que, a revogação não ensejará qualquer benefício aos
servidores alcançados pela EC 98, mas, na lacuna que deixará na
ordem legal e jurídica, poderá gerar dúvida em processos de revisão,
recursos e ações judiciais, referentes a aplicação das Emendas
Constitucionais 60 e 79.
São esses os motivos, que ensejam a apresentação desta
emenda e conto com o apoio dos colegas parlamentares desta
Comissão, no sentido de acolhê-la.

Sala das Sessões, ............

Senadora ANGELA PORTELA
(PDT-RR)
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº...........................
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº
60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de maio
de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe
sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho
de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Renumere-se o § único do artigo 33 como § 1º e adicione-se o §
2º com a seguinte redação:

Art. 33..............................................................

Parágrafo 1º ...............................................................

Parágrafo 2º Passam a integrar a Carreira de Magistério do Ensino
Básico dos Ex-Territórios, de que trata o inciso II, do caput do artigo
122, da Lei nº 11.784, de 2008, os professores, aposentados e
pensionistas, dos ex-Territórios Federais de Roraima, Rondônia e
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Amapá,
vinculados
ao
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, remanescentes da Carreira do
Magistério de 1º e 2º graus, do Plano Único de Classificação de
Cargos e Empregos-PUCRCE, de que trata a Lei nº 7.596, de 1987.

JUSTIFICAÇÃO

Essa proposição se faz necessária, tendo em vista que ainda
há nos estados oriundos de ex-Territórios Federais, docentes
ocupantes do cargo de Professor de 1º e 2º Graus, do Plano Único
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata
a Lei nº 7.596/1987, apesar da alteração desse cargo, levada a
efeito, com o advento da Lei nº 11.784/2008, passando a
denominar-se Professor do Magistério Básico dos Ex-Territórios.

Assim, há professores remanescentes dos extintos Territórios
do Amapá, de Roraima e de Rondônia que perderam o prazo de
opção estabelecido no artigo 125, parágrafo 2º, da Lei nº
11.784/2008 e assim permaneceram na sistemática de classificação
de cargos do antigo PUCRCE, com grandes prejuízos funcionais e
financeiros.

Há tempo que esses educadores reivindicam a oportunidade,
de enquadramento no Plano de Carreira do Magistério Básico dos
Ex-Territórios e precisam ter a situação funcional atualizada e a
remuneração equiparada à dos demais professores que compõem o
atual Ensino Básico Federal.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1262

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

Não há qualquer motivo ou justificativa plausível para ainda
haver professor que integra um plano praticamente extinto em 2008,
quando os demais colegas estão com a situação funcional
atualizada, no plano de cargos que se encontra em vigor.
São esses os motivos para a apresentação desta emenda,
que se mostra da maior relevância e conto com o apoio dos demais
parlamentares para a aprovação.
Sala das Sessões,.....................................

Senadora ANGELA PORTELA
PDT/RR
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MPV 817
00071

MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº

Disciplina
o
disposto
nas
Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6
de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de
salários, vencimentos, soldos e demais
vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados dos ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em extinção de
que trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se o art. 34-A à Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de
2018, e acrescente-se parágrafo 1º-A, 14-A e 15-A, bem como
se altere a redação original dos §§ 4º; 12, inciso II; e 13, nos termos
que se seguem:
“Art. 34....................................................................
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Art. 34-A Os servidores ocupantes dos cargos de provimento
efetivo da Carreira de Magistério do Ensino Básico dos ExTerritórios, de que trata o inciso II do caput do art. 122 da Lei nº
11.784, de 2008 e os professores incluídos no Plano de Cargos dos
Ex-Territórios-PCC-Ext, dos estados do Amapá, de Roraima e de
Rondônia e seus Municípios poderão, mediante opção, ser
enquadrados na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, de que trata a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de
2012, observado o prazo previsto no parágrafo 1º.
§1º-A O enquadramento no Plano de Carreira do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico dos professores do Ensino Básico Federal,
de que trata o inciso II do caput do art. 122 da Lei no 11.784, de
2008, bem como, dos professores dos Estados do Amapá, de
Roraima e de Rondônia, e de seus Municípios, incluídos em Quadro
em Extinção da Administração Federal pela Emenda Constitucional
n.º 60 de 2009, Emenda Constitucional nº 79 de 2014 e Emenda
Constitucional n.º 98 de 2017, será efetuado em classe e padrão
correspondente ao posicionamento que ocupavam na data da
opção pelo Plano do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, ou pelo
tempo de serviço, prestado no cargo, contado na razão de um
padrão para cada dezoito meses, prevalecendo o critério que for
mais favorável ao professor, observado para a Classe “Titular” o
requisito obrigatório de titulação de doutor.
.............................................................................................................
........
§ 4º Os professores de que trata o artigo 34 e o artigo 34-A
somente poderão formalizar a opção se atenderem, na data da
opção pelo Plano de Carreira do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, aos requisitos de titulação estabelecidos para o
ingresso nessa Carreira, conforme o disposto no § 1º do artigo 10
da Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012.
..............................................................................
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§ 12........................................................................:
I -........................................................................ e
II - Durante a atividade, o aposentado ou o instituidor de
pensão que tenha atendido aos requisitos de titulação,
estabelecidos para ingresso na Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, conforme o disposto no § 1º do
artigo 10 da Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012.
§ 13. O aposentado ou o pensionista que fizer a opção nos termos
do § 12 será posicionado na tabela remuneratória, da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, tomando-se
como referência a situação em que o servidor se encontrava na
data da aposentadoria, ou em que se originou a pensão, ou pelo
tempo de serviço, prestado no cargo, contados na razão de um
padrão para cada dezoito meses, prevalecendo o critério que for
mais favorável ao aposentado ou pensionista, observadas as
alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação
específica.
................................................................................
§ 14-A Os professores egressos dos extintos Territórios do Amapá,
de Roraima e de Rondônia, pertencentes ao Plano de Carreira do
Magistério do Ensino Básico Federal, bem como os professores
incluídos no Plano de Classificação de Cargos dos Ex-TerritóriosPCC-Ext, de que trata o artigo 8º desta lei, que tenham ingressado
nas carreiras do magistério dos ex-Territórios, bem como, dos
estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia, ou de seus
municípios, com formação em nível de magistério, na modalidade
de curso normal ou habilitação legal equivalente, poderão optar pelo
enquadramento no Plano de Carreira do Magistério Básico, Técnico

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1266

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

e Tecnológico-EBTT, desde que, na data da opção, atendam ao
requisito de curso superior em graduação, conforme disposto no
parágrafo 1º, do artigo 10, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de
2012.
§ 15-A. Os servidores que, nos termos das Emendas
Constitucionais nº 60, de 2009, nº 79, de 2014, e nº 98, de 2017,
tenham sido enquadrados na Carreira de Magistério do Ensino
Básico dos Ex-Territórios, de que trata o inciso II do caput do art.
122 da Lei nº 11.784, de 2008, na forma do artigo 33, § único desta
lei, poderão pleitear o enquadramento na Carreira do Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, previsto no caput,
assegurado o regime de trabalho de 40 horas, com dedicação
exclusiva vedado o exercício de outra atividade pública ou privada. “
(NR)

JUSTIFICAÇÃO

Os professores da Carreira do Magistério dos ex-Territórios
sempre tiveram igualdade de tratamento quando comparados com
os professores de igual hierarquia pertencentes aos planos de
cargos das Instituições Federais de Ensino subordinadas ao
Ministério da Educação e ao Ministério da Defesa.
A Lei 13.325 de 2016 incluiu todos os professores remanescentes
do Ensino Básico das Instituições Federais de Ensino subordinadas
ao Ministério da Defesa, no Plano de Cargos do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico.
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Por esta razão, os professores remanescentes do ensino
básico dos Ex-Territórios, bem como os professores enquadrados
no Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios-PCC-Ext,
de que trata o artigo 5º da Lei n.º 12.800 de 2013, na forma da
Emenda Constitucional 79 de 2014, e EC-60/2009, merecem esse
mesmo tratamento, aplicando-se critérios semelhantes entre os
docentes do magistério federal, notadamente quanto ao ingresso,
posicionamento por tempo de serviço prestado no cargo, para
professores ativos, aposentados e pensionistas.
A presente emenda não resultará em qualquer impacto
orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer
controvérsias quanto à legitimidade dos professores serem tratados
em pé de igualdade com os seus pares dos institutos militares e
demais instituições federais de ensino.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares, no sentido de
aprovarmos essa importante emenda.
Sala de Sessões, ..............

SENADORA ÂNGELA PORTELA
PDT/RR
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00072

MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº

Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº
60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de maio
de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe
sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que trata o art.
89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de
junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o parágrafo 4º-A, ao artigo 17 desta Medida
Provisória.
§ 4º-A Aos servidores enquadrados no PCC-Ext do Amapá, de
Roraima e de Rondônia aplica-se o disposto no artigo 37, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pela Lei nº
9.527, de 10 de dezembro de 1997.
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JUSTIFICAÇÃO

A alteração proposta, para incluir o parágrafo 4º-A ao artigo 17 da
MP 817 se revela providência relevante do ponto de vista da
eficiência do serviço público e também do ponto de vista da justiça
funcional, haja vista que a redação original impõe aos servidores
enquadrados no PCC-Exta permanência nesse quadro em extinção,
sendo-lhes retirado o direito à redistribuição para outros órgãos da
administração pública federal, como é facultado aos demais
servidores do poder executivo federal.
A Lei nº 8.112/90, no seu artigo 37, com a redação dada pela Lei nº
9.527 de 1997 estabelece os requisitos para a redistribuição dos
servidores federais, no âmbito dos órgãos da administração pública
federal. Embora as pessoas que optaram para ocupar cargos
federais venham, por meio do enquadramento, para um plano de
cargos específico, temos professores, advogados e ocupantes
de outros cargos que, pela própria denominação e atribuições, têm
correlação idêntica, remuneração ou subsidio, atribuídos aos
demais servidores do poder executivo e, esses servidores podem
atender aos requisitos dispostos no estatuto dos servidores, para a
redistribuição dos cargos e, uma vez que haja o interesse do
servidor e do órgão solicitante, a redistribuição aqui proposta
poderá ocorrer.
Retirar-lhes esse direito, conforme dispõe o parágrafo 4º, do artigo
17, da MP é conferir tratamento diferenciado a servidores em
situação idêntica, aos demais colegas do poder executivo. Essa
proibição expressa na lei, convertida da MP 817, poderá ensejar
futuramente, além de uma injustiça, demandas judiciais
desnecessárias.
Registre-se ainda que, no mencionado parágrafo, há uma
impropriedade, ao se proibir a redistribuição dos cargos do PCCExt para os Estados e Municípios, quando, a bem da verdade,
nunca houve permissão legal para redistribuição de cargos federais
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para quadro distinto dos estados e municípios, nem mesmo aqueles
oriundos dos extintos Territórios. A redistribuição só é permitida
para outro órgão ou entidade do mesmo poder, assim como dispõe
o artigo 37, da Lei 8.112/90.
Essas são as justas razões para propor a presente emenda,
ocasião em que solicito o acolhimento do relator e aprovação dos
nobres pares da Comissão.
Sala de Sessões,..............................................................

SENADORA ÂNGELA PORTELA
PDT/RR
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MPV 817
00073

EMENDA Nº ____
(À Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2017)
Acrescentem-se o item IX ao art. 2º da Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2017:

Art. 2º ..................................................................
..............................................................................
XI - Os servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá, que
tiveram o provimento dos cargos autorizado pelo Decreto nº 1.266, de 22 de julho de
1993, do Estado do Amapá e Edital n.º 016/93, publicado no Diário Oficial do Estado,
de 18 de agosto de 1993.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa preencher lacuna existente no texto original da Medida
Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a transposição de servidores dos
ex-Territórios, e dos Estados do Amapá e Roraima e de suas prefeituras municipais, para os
quadros de pessoal da União, por força do advento da Emenda Constitucional nº 98, de 2017,
especificamente, no tocante aos servidores egressos da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Amapá, que tiveram o provimento de seus cargos autorizado pelo Decreto do
Estado do Amapá n.º 1.266 de 22/07/1993, e Edital n.º 016/93-SEAD, publicado no DOE de
18/08/1993.
O provimento dos cargos se completou com o curso de formação, a posse e
exercício dos candidatos, sob a vigência do Edital n.º 016, publicado no DOE de 18 de agosto
de 1993. Esses servidores tiveram suas carteiras policiais expedidas pelo Ministério do
Interior e com as insígnias do Ex-Território Federal do Amapá.
Importa frisar que restou comprovada a responsabilidade total do Governo
Federal, pela folha de pagamento e encargos financeiros de pessoal, desses servidores, no
quinquênio que sucedeu a instalação do estado em primeiro de janeiro de 1991 até janeiro de
1996, consoante dispôs o art. 235, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 14, parágrafo 2º
do ADCT.
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A negligência de um dispositivo ao texto da Medida Provisória 817 que possa
abarcar os servidores que tiveram o provimento de seus cargos autorizados dentro do período
de instalação do Estado, em idênticas condições com os demais servidores contratados nesse
período, pode ser interpretada pelo legislador constituinte reformador, como sendo uma
intenção deliberada de excluir pessoas do processo de transposição, o que, evidentemente, não
se harmoniza com o espírito da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, que vislumbra
alcançar todos os servidores e pessoas que, indistintamente, tendo mantido vínculo, ainda que
precário, com os entes e órgãos que compunham os estados e prefeituras do Amapá e de
Roraima.
O pleito desses servidores encontra fundamento no artigo 235, inciso IX, da
Constituição de 1988, que transferiu integralmente, a verba para o custeio da folha de pessoal,
o primeiro quinquênio da instalação do Estado do Amapá, consoante se comprovam as
rubricas 10001, 10118 e 10094, utilizadas para remunerar integralmente esses servidores, bem
como, os demais servidores da União, até janeiro de 1996.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto orçamentário
adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer controvérsias despiciendas quanto à
legitimidade da pretensão de agentes públicos que mantiveram relação ou vínculo funcional,
de caráter efetivo com a Secretaria de Segurança do Estado do Amapá, e que tiveram o
provimento e a autorização de suas nomeações, entre no período de instalação desses estados
até janeiro de 1996.
Sala das Comissões, 08 de fevereiro de 2018.
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MPV 817
00074

MEDIDA PROVISÓRIA N. 817, DE 04 DE JANEIRO DE 2018.
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Acrescente-se à Medida Provisória nº 817, de 2018 o parágrafo 5º ao
artigo 4º:

“Art.4º..........................................................................................................
...........................................................................................................................................

§ 5º - os servidores optantes, dos ex-Territórios Federais de Rondônia,
Amapá e Roraima, de que tratam a Emenda Constitucional nº 60, de 2009, a Emenda
Constitucional nº 79, de 2014, e os artigos 5º, 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 98,
de 2017, que já tenham apresentado documentação comprobatória anteriormente, terão
suas opções convalidadas, conforme o disposto no parágrafo anterior, e serão apenas
objeto de reanálise pela comissão permanente de transposição, obedecidos os prazos
estabelecidos nesta Medida, para fins de enquadramento”. (NR)

JUSTIFICATIVA
Muitos servidores dos ex-territórios de Rondônia, Amapá e Roraima,
ativos, inativos e pensionistas, já apresentaram documentação comprobatória junto às
comissões de transposição e desta forma entendemos não haver mais necessidade de
nova apresentação de documentos ou termo de opção, tratando-se aqui, não apenas de
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assegurar os direitos desses servidores, mas também de tornar mais ágil e evitar atrasos
nas reanálises destes processos administrativos.
Desta forma, seria extremamente penoso, desnecessário e protelatório, impor
aos servidores que já entregaram esta documentação exigida, que o façam novamente.

Sala das Comissões, 08 de fevereiro de 2018.

MARINHA
Deputada
Federal
RAUPP
PMDB/RONDONIA
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MEDIDA PROVISÓRIA N. 817, DE 04 DE JANEIRO DE 2018.
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Acrescente-se ao artigo 5º, da Medida Provisória nº 817, de 04 de janeiro
de 2018, o seguinte parágrafo 5º:

“Art. 5º ........................................................................................................
............................................................................................................................................

Parágrafo único. Será considerado, como opção manifestada, o
ajuizamento de ação cujo objeto seja a transposição prevista nas Emendas
Constitucionais nºs 19, de 1998, 38, de 2002, 60, de 2009, 79, de 2014 e 98, de 2017,
ainda que feito por meio de ação coletiva, na qual o servidor ativo, inativo ou
pensionista figure como substituído ou representado por associação de classe ou
sindicato.” (NR)

JUSTIFICATIVA
O objetivo da presente emenda reside na sua plena conformação com os
textos constitucionais que versam sobre as transposições para quadro em extinção da
Administração Pública Federal, resultantes das transformações dos ex-territórios em
unidades federativas.
Relativamente ao imperativo do acréscimo do parágrafo único ao artigo
5º do texto normativo, resulta de que, a partir das Emendas Constitucionais 19/1998 e
38/2002, houve divergência de interpretação na aplicação de seus comandos, ensejando
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o ajuizamento de um grande número de ações, em que a quase totalidade dos
destinatários dessas emendas manifestaram, na via judicial, o intento de serem
transpostos para a Administração Pública Federal, transferindo para o Poder Judiciário a
interpretação das regras para essa transição.
Cuida-se, portanto, de ato jurídico perfeito, tutelado pelo artigo 5º,
XXXVI, da Constituição Federal, que não pode ser desconsiderado na regulação dessas
transposições. Isto é, há que se resguardar, na norma legal, a opção manifestada na via
judicial.
Assim sendo, a introdução desse parágrafo tão somente preserva
manifestações de vontade já realizadas e sob os auspícios da Justiça, coibindo a
imposição inconstitucional de suas desnecessárias e injurídicas renovações.

Sala das Comissões, 08 de fevereiro de 2018.

MARINHA
Deputada
Federal
RAUPP
PMDB/RONDONIA
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MEDIDA PROVISÓRIA N. 817, DE 04 DE JANEIRO DE 2018.
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA Nº ___________

Dê-se nova redação aos incisos I, II, III, V, VI e VIII e ao §2º e §5º do
caput do art. 2º, aos incisos I e III do §1º, do art. 12 e inclua-se o inciso IV também do
§1º do art. 12, da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018:

“Art. 2º............................................................................................
.........................................................................................................

I – os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais
do ex-Território Federal de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam
no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território
Federal ou a prefeituras nele localizadas na data em que foi transformado em
Estado.
II – os servidores da administração direta e indireta, autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, os servidores
municipais do Ex-Território de Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de
11 de maio de 1994 absorvidos pela administração direta, os policiais militares
alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de
dezembro de 1981 e aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de
Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março
de 1987;
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III – a pessoa que revestiu a condição de servidor público federal da
administração direta, autárquica ou fundacional, de servidor municipal ou de
integrante da carreira de policial, civil ou militar, dos ex-Territórios Federais
do Amapá, Roraima e de Rondônia e que, comprovadamente, encontrava-se no
exercício de suas funções, prestando serviço à administração pública dos exTerritórios Federais ou de prefeituras neles localizadas, na data em que foram
transformados em Estado;
.....................................................................................................

V – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os ex-Territórios
Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia foram transformados em
Estado ou entre a data de sua transformação em Estado e 15 de março de 1987,
no caso de Rondônia, e outubro de 1993, no caso do Amapá e de Roraima,
relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo
empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública dos exTerritórios Federais, dos Estados ou das prefeituras localizadas nos Estados do
Amapá, de Roraima e de Rondônia;
VI – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em Estado e 15
de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de 1993, no caso do Amapá
e de Roraima, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou
relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com empresa
pública ou sociedade de economia mista que haja sido constituída pelos exTerritórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia ou pela União para
atuar no âmbito do ex-Território Federal, inclusive as extintas, liquidadas,
federalizadas e privatizadas;
.......................................................................................................

VIII – os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional nº 60, de
2009, demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954, de 2000, do
Decreto nº 8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000, e do Decreto nº
9.044, de 2000, do Estado de Rondônia, bem como os demitidos ou exonerados
da administração indireta até o exercício de 2000.
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........................................................................................................

§ 2º O enquadramento decorrente da opção prevista neste artigo, para os
servidores, para os policiais, civis ou militares, e para as pessoas a que se
referem os incisos III, IV e V do caput, que tenham revestido essa condição,
entre a transformação dos ex-Territórios em Estados e 15 de março de 1987, no
caso de Rondônia, e outubro de 1993, nos casos do Amapá e de Roraima,
ocorrerá no cargo em que foram originariamente admitidos ou em cargo
equivalente.
........................................................................................................

§ 5º As pessoas a que se referem este artigo, para efeito de exercício em
órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal dos Estados
de Rondônia, do Amapá e de Roraima, farão jus à percepção de todas as
gratificações e dos demais valores que componham a estrutura remuneratória
dos cargos em que tenham sido enquadradas, ficando vedada, a sua redução ou
supressão por motivo de cessão ao Estado ou a seu Município”

“Art. 12. .......................................................................................
.......................................................................................................

§ 1º .................................................................................................
........................................................................................................

I – aos empregados que tenham mantido vínculo empregatício amparado
pelo mesmo contrato de trabalho em vigor em 15 da março de 1987;
.......................................................................................................

III - os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009,
demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954, de 2000, do Decreto nº
8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000, e do Decreto nº 9.044, de 2000,
do Estado de Rondônia, bem como os demitidos ou exonerados da
administração indireta até o exercício de 2000.
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IV – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que o ex-Território
Federal foi transformado em Estado ou entre esta data e 15 de março de 1987,
relação ou vínculo empregatício com a administração pública do ex-Território
Federal, do Estado ou das prefeituras nele localizadas ou com empresa pública
ou sociedade de economia mista que haja sido constituída pelo ex-Território
Federal ou pela União para atuar no âmbito do ex-Território Federal, inclusive
as extintas, liquidadas, federalizadas e privatizadas.
.......................................................................................................... (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Com o objetivo de garantir o princípio constitucional da isonomia é que
apresentamos a presente emenda ao texto da Medida Provisória nº 817, de 2018, para
assegurar a igualdade entre os servidores dos ex-Territótios e dos empregados de suas
empresas públicas e sociedades de economia mista.

Sala das Comissões, 08 de fevereiro de 2018.

MARINHA
Deputada
Federal
RAUPP
PMDB/RONDONIA
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MEDIDA PROVISÓRIA N. 817, DE 04 DE JANEIRO DE 2018.
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Acrescente-se ao artigo 2º, da Medida Provisória nº 817, de 04 de janeiro
de 2018, o seguinte inciso IX:

“Art. 2º ...............................................................................................
......................................................................................................................

IX – os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional n. 60, de
2009, que tenham mudado de regime jurídico administrativamente ou em
razão de aprovação em concurso público após 15 de março de 1987, para
o mesmo cargo ou seu equivalente, ou para a mesma carreira, desde que
não interrompido o vínculo laboral inicial com o Estado de Rondônia.”
(NR)

JUSTIFICATIVA
Por imperativo do princípio constitucional da isonomia, que dá
fundamento a todos os direitos e garantias individuais e coletivos assegurados pela
nossa Carta Magna, sempre se buscou dar idêntico tratamento aos servidores originários
dos ex-Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, respeitado, é claro,
aquilo que os difere, que é data em que cada uma dessas unidades da Federação foi
elevada a Estado.
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Nesse sentido, impõe-se acrescer, bem como alterar a redação da Medida
Provisória n. 817, de 4 de janeiro de 2018 para estender aos servidores que integravam
os quadros do Estado de Rondônia em 15 de março de 1987 e que por força da entrada
em vigor do novo ordenamento constitucional foram obrigado a mudar a natureza
jurídica de seu vínculo empregatício, passando de celetista para estatutário, quer seja em
razão de decisões administrativa, quer por terem sido obrigados a realização de
concurso, o direito a optarem pela transposição aos quadros da União, considerando-se
para tanto o atual regime jurídico ao qual vinculado o servidor.
Tal medida busca assegurar tratamento isonômico a esses servidores que,
por desmandos administrativos, se submeteram a mudança de regime jurídico
empregatício, e hoje estão tendo seus pedidos administrativos de serem transpostos aos
quadros da União indeferidos sob a argumentação de mudança de vínculo funcional,
sendo que, os mesmos sempre estiveram desempenhando suas atividades funcionais
muito antes de 15 de março de 1987, atendendo, portanto, todos os requisitos constantes
das ECs n. 60 e 79.
Sala das Comissões, 08 de fevereiro de 2018.

MARINHA
Deputada
Federal
RAUPP
PMDB/RONDONIA
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00078

MEDIDA PROVISÓRIA N. 817, DE 04 DE JANEIRO DE 2018.
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos
ex-Territórios Federais, integrantes do
quadro em extinção de que trata o art. 89 do
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998,
e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________

Dê-se art. 7º da Medida Provisória nº 817, de 04 de janeiro de 2018, a
seguinte redação:
“Art. 7º As vantagens instituídas pela Lei nº 10.486, de 2002, e demais
normativos aplicáveis aos Militares do Distrito Federais estendem-se aos militares
da ativa do ex-Território Federal de Rondônia, do Amapá e de Roraima no que esta
Medida Provisória não dispuser de forma diversa.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A devida alteração de texto ao artigo 7º decorre de que, em todos os textos
das emendas constitucionais que versam sobre as transposições reguladas na MPV
817, consta a determinação de isonomia absoluta entre os servidores transpostos e
os titulares dos cargos paradigmáticos. Veja-se:
Art. 31. Os servidores públicos federais da administração
direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da
carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá
e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no
exercício regular de suas funções prestando serviços àqueles
ex-Territórios na data em que foram transformados em
Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por
força de lei federal, custeados pela União; e, ainda, os
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servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já
reconhecido pela União, constituirão quadro em extinção da
administração
assegurados os
federal,
direitos e vantagens
inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a
qualquer
(EC
19/98)
título, de diferenças remuneratórias.
Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar do exTerritório Federal de Rondônia, que comprovadamente se
encontravam no exercício regular de suas funções prestando
serviços àquele ex-Território na data em que foi
transformado em Estado, bem como os Policiais Militares
admitidos por força de lei federal, custeados pela União,
constituirão quadro em extinção da administração federal,
assegurados os direitos e vantagens a eles inerentes,
vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças
remuneratórias, bem como ressarcimentos ou indenizações
de qualquer espécie, anteriores à promulgação desta Emenda.
(EC 38/2002)
Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar e os
servidores municipais do ex-Território Federal de Rondônia
que, comprovadamente, se encontravam no exercício regular
de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na
data em que foi transformado em Estado, bem como os
servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto
no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de
1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do
Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro
Governador eleito, em 15 de março de 1987, constituirão,
mediante opção, quadro em extinção da administração
federal,
assegurados os direitos e as vantagens a eles
inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de
diferenças
(EC
60/2009)
remuneratórias.
Art. 31. Os servidores públicos federais da administração
direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da
carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá
e de Roraima que comprovadamente encontravam-se no
exercício regular de suas funções prestando serviços àqueles
ex-Territórios na data em que foram transformados em
Estados, os servidores e os policiais militares admitidos
regularmente pelos governos dos Estados do Amapá e de
Roraima no período entre a transformação e a efetiva
instalação desses Estados em outubro de 1993 e, ainda, os
servidores nesses Estados com vínculo funcional já
reconhecido pela União integrarão, mediante opção, quadro
em extinção da administração federal.
Art. 3º Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de
Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em extinção
da União serão enquadrados em cargos de atribuições
equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de
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cargos e carreiras da União, no nível de progressão
alcançado,
assegurados os direitos, vantagens e padrões
remuneratórios
(EC
79/2014) a eles inerentes.
"Art. 31. A pessoa que revestiu a condição de servidor
público federal da administração direta, autárquica ou
fundacional, de servidor municipal ou de integrante da
carreira de policial, civil ou militar, dos ex-Territórios
Federais do Amapá e de Roraima e que, comprovadamente,
encontrava-se no exercício de suas funções, prestando
serviço à administração pública dos ex-Territórios ou de
prefeituras neles localizadas, na data em que foram
transformados em Estado, ou a condição de servidor ou de
policial, civil ou militar, admitido pelos Estados do Amapá e
de Roraima, entre a data de sua transformação em Estado e
outubro de 1993, bem como a pessoa que comprove ter
mantido, nesse período, relação ou vínculo funcional, de
caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício,
estatutário ou de trabalho com a administração pública dos
ex-Territórios, dos Estados ou das prefeituras neles
localizadas ou com empresa pública ou sociedade de
economia mista que haja sido constituída pelo ex-Território
ou pela União para atuar no âmbito do ex-Território Federal,
inclusive as extintas, poderão integrar, mediante opção,
quadro em extinção da administração pública federal.
Art. 3º O direito à opção, nos termos previstos no art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, deverá
ser exercido no prazo de até trinta dias, contado a partir da
data de regulamentação desta Emenda Constitucional.
1º
São convalidados todos os direitos já exercidos até a
data de regulamentação desta Emenda Constitucional,
inclusive nos casos em que, feita a opção, o
enquadramento ainda não houver sido efetivado,
aplicando-se-lhes, para todos os fins, inclusive o de
enquadramento, a legislação vigente à época em que
houver sido feita a opção ou, sendo mais benéficas ou
favoráveis ao optante, as normas previstas nesta Emenda
Constitucional e em seu regulamento. (EC 98/2017)

Logo, por imperativo constitucional, a isonomia, no plano
infraconstitucional, NÃO pode ser parcial, limitada a um único diploma legal, como
constante do texto originário, que a restringe a Lei nº 10.486/2002, não alcançando
as demais vantagens percebidas pelos Militares do Distrito Federal (Vantagem
Pecuniária Especial e Gratificação de Condição Especial de Função Militar,
previstas na Lei nº 11.134/2005) e Gratificação por Risco de Vida (disciplinada na
Lei nº 12.086/2009).
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Há, dessarte, que ser, preservado, no plano infraconstitucional o tratamento
constitucional da transposição dos militares dos ex-Territórios de Roraima,
Rondônia e Amapá.

Sala das Comissões, 08 de fevereiro de 2018.

MARINHA
Deputada
Federal
RAUPP
PMDB/RONDONIA
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se o Inciso V ao art. 3º da MPV 817/2018, com a seguinte redação:

“Art. 3º ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
V - aplica-se aos servidores ativos, inativos e pensionistas de que trata o art. 7º da EC nº
79/2014 e o art. 5º da EC nº 98/2017, a tabela “a” do Anexo VII à Lei nº 13.464, de 10 de julho de 2017.
Justificativa
Os servidores que integram a carreira do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização
dos Estados do Amapá, Roraima e Rondônia - TAF, optantes pelo quadro em extinção da União, na forma dos
arts. 1º e 3º da EC nº 79/2014, foram contratados em condições semelhantes aos do Grupo Tributação,
Arrecadação e Fiscalização dos ex-Territórios – TAF ex-Territórios, que se refere o art. 7º da EC nº 79/2014.
Esses servidores compõem Carreiras de Estado, como previsto no art. 247 da CF/88, com
atribuições específicas e competências para exercer as atividades inerentes à Carreira TAF, sejam constituir,
mediante lançamento, o crédito tributário, elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais, executar procedimentos de fiscalização, praticando
os atos definidos na legislação específica, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais,
equipamentos e assemelhados.
Pelos motivos expostos os grupos TAF dos ex-Territórios e do Estado do Amapá devem
ser enquadrados em tabela específica de carreira com mesmas atribuições, seja, a do Auditor Fiscal da receita
Federal.
O atual enquadramento, no PGPE, é inadequado e ilegal, já que restringe a atuação
desses servidores quanto às atribuições, podendo trazer prejuízos, de ordem financeira, aos Estados onde
atuam se questionadas sua atuação como pertencente aos Grupos TAF.
Também podemos justificar pelo fato que essas duas carreiras, TAF dos ex-Territórios e
TAF dos Estados do Amapá e de Roraima, são as únicas que não foram contempladas com tabela específicas,
mantendo-as enquadradas no PCC-Ext, diferente do que foi adotado para as carreiras de Polícia Civil e Militar,
Professores e de Planejamento e Orçamento, todos enquadrados em tabela própria da carreira.
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Como a referência do valor já foi definido como o da Tabela “a” do Anexo VII, da Lei nº
13.464/2017, necessitando apenas o ajuste, saindo do PCC-Ext para a tabela citada, não haverá gastos
adicionais com aumento de remuneração, assim como também não haverá criação de cargos, funções ou
empregos públicos, que esteja vedado pelo art. 61, §1°, II, “a” da Constituição Federal.
Pelos motivos expostos, se justifica a inclusão de dispositivo que contemple essas categorias, na tabela dos
Auditores da Receita Federal, que possuem competências equivalentes.

PARLAMENTAR

Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEMOCRATAS/AP
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Ficam suprimidos os itens I e II do art. 36 da Medida Provisória nº 817/2018.

JUSTIFICATIVA

O artigo 85 ao artigo 102 da Lei n.º 12.249/2010, e a Lei n.º 12.800/2013, dispuseram sobre a situação dos
servidores abrangidos pela Emenda Constitucional, n.º 60 de 2009, Emenda Constitucional n.º 79/2014.
A da Medida Provisória nº 817/2018, deu novo disciplinamento à inclusão em quadro em extinção da
Administração Federal de que trata a Emenda Constitucional n.º 60/2009, Emenda Constitucional n.º 79/2014, e
Emenda Constitucional n.º 98/2017.
A norma em referência revogou totalmente os dispositivos do artigo 85 ao artigo 102 da Lei n.º 12.249/2010,
e toda a Lei n.º 12.800/2013. As normas em referência regulamentaram a Emenda Constitucional n.º 60/2009, e a
Emenda Constitucional n.º 79/2014, na qual constam dispositivos que asseguram direitos para dezenas de milhares
de servidores, que fizeram opção para integrar Quadro em Extinção da União, que estão com seus processos em
tramitação, ou seja, ainda não finalizados, no âmbito dos órgãos da Administração pública federal.
A revogação desses dispositivos legais, instalou um clima de absoluta insegurança entre servidores e
categorias funcionais, que se vêm desamparados de direitos que foram revogados em definitivo pela MP 817/2018.
Por estas razões justifica-se a supressão dos itens I e II do art. 36 da Medida Provisória nº 817/2018, no
sentido de reestabelecer a segurança jurídica para as pessoas que fizeram opção para integrar quadro em extinção
da Administração Federal.

PARLAMENTAR

Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEM/AP
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o item III do art. 36 da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018.

JUSTIFICATIVA

A Lei nº 13.121/2015 dispôs sobre a situação dos servidores abrangidos pela Emenda Constitucional n.º 79
de 2014.
A da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, deu novo disciplinamento à inclusão em quadro em
extinção da Administração Federal de que trata a Emenda Constitucional n.º 60 de 2009, Emenda Constitucional n.º
79 de 2014, e Emenda Constitucional n.º 98 de 2017.
A norma em referência revogou totalmente a Lei 13.121 de 2015, que regulamentou a Emenda
Constitucional n.º 79 de 2014, na qual constam dispositivos que asseguram direitos para cerca de 15 mil servidores,
que fizeram opção para integrar Quadro em Extinção da União, que estão com seus processos em tramitação, ou
seja, ainda não finalizados, no âmbito dos órgãos da Administração pública federal.
A revogação da Lei 13.121 de 2015, instalou um clima de absoluta insegurança entre milhares de servidores
e categorias funcionais, que se vêm desamparados de direitos que foram revogados em definitivo pela MP 817 de
2018.
Por estas razões justifica-se a supressão o item III do art. 36 da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro
de 2018, no sentido de reestabelecer a segurança jurídica para as pessoas que fizeram opção para integrar quadro
em extinção da Administração Federal.

PARLAMENTAR

Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEM/AP
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescentem-se o inciso XI ao art. 2º da MP n.º 817/2018:

“Art. 2º ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
XI - Os servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá, que tiveram
o
provimento dos cargos autorizado pelo Decreto nº 1.266, de 22 de julho de 1993,
do Estado do Amapá e Edital n.º 016/93, publicado no Diário Oficial do Estado, de 18 de
agosto de 1993.
JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa preencher lacuna existente no texto original da MP n.º 817/2018, que dispõe sobre
a transposição de servidores dos ex-Territórios, e dos Estados do Amapá e Roraima e de suas prefeituras
municipais, para os quadros de pessoal da União, por força do advento da EC nº 98/2017, especificamente, no
tocante aos servidores egressos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá, que tiveram o
provimento de seus cargos autorizado pelo Decreto do Estado do Amapá n.º 1.266, de 22/07/1993, e Edital n.º
016/93-SEAD, publicado no DOE, de 18/08/1993.

O provimento dos cargos se completou com o curso de formação, a posse e exercício dos candidatos, sob
a vigência do Edital n.º 016, publicado no DOE, de 18 de agosto de 1993. Esses servidores tiveram suas carteiras
policiais expedidas pelo Ministério do Interior e com as insígnias do Ex-Território Federal do Amapá.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1292

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

Importa frisar que restou comprovada a responsabilidade total do Governo Federal, pela folha de pagamento
e encargos financeiros de pessoal, desses servidores, no quinquênio que sucedeu a instalação do estado em
primeiro de janeiro de 1991 até janeiro de 1996, consoante dispôs o art. 235, inciso IX, da Constituição Federal, e
art. 14, § 2º do ADCT.

A negligência de um dispositivo ao texto da MP nº 817/2018 que possa abarcar os servidores que tiveram
o provimento de seus cargos autorizados dentro do período de instalação do Estado, em idênticas condições com
os demais servidores contratados nesse período, pode ser interpretada pelo legislador constituinte reformador, como
sendo uma intenção deliberada de excluir pessoas do processo de transposição, o que, evidentemente, não se
harmoniza com o espírito da EC nº 98/2017, que vislumbra alcançar todos os servidores e pessoas que,
indistintamente, tendo mantido vínculo, ainda que precário, com os entes e órgãos que compunham os estados e
prefeituras do Amapá e de Roraima.

O pleito desses servidores encontra fundamento no art. 235, inciso IX, da CF/1988, que transferiu
integralmente, a verba para o custeio da folha de pessoal, o primeiro quinquênio da instalação do Estado do Amapá,
consoante se comprovam as rubricas 10001, 10118 e 10094, utilizadas para remunerar integralmente esses
servidores, bem como, os demais servidores da União, até janeiro de 1996.

Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto orçamentário adicional, tão somente
servindo-se a elidir quaisquer controvérsias despiciendas quanto à legitimidade da pretensão de agentes públicos
que mantiveram relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo com a Secretaria de Segurança do Estado do
Amapá, e que tiveram o provimento e a autorização de suas nomeações, entre no período de instalação desses
estados até janeiro de 1996.

PARLAMENTAR

Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEMOCRATAS/AP
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescentem-se os incisos IX e X e os §§ 6º, 7º, 8º, 9º e 10 ao art. 2º da MP n.º 817/2018:
“Art. 2º .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
IX – o servidor público, bem como a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá e de Roraima e de Rondônia foram transformados em Estados,
ou entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993, para o Amapá e Roraima, e
março de 1987 pra Rondônia, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação
ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com o Tribunal de Justiça e Ministério Público
dos Estados do Amapá e de Roraima e de Rondônia.
X - o servidor público, bem como a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá e de Roraima e de Rondônia foram transformados em Estados, ou
entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993, para o Amapá e Roraima e
março de 1987 para Rondônia, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação
ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com a Assembleia Legislativa e Câmara de
Vereadores dos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia e de seus respectivos Municípios.
.................................................................................................................
§ 6º O enquadramento decorrente da opção prevista neste artigo, para os servidores do Tribunal
de Justiça e do Ministério Público que tenham revestido essa condição, entre a transformação e
a instalação dos Estados em outubro de 1993, para o Amapá e Roraima e março de 1987 para
Rondônia, ocorrerá no cargo em que foram originariamente admitidos ou em cargo equivalente.
§7º O enquadramento decorrente da opção prevista neste artigo, para os servidores da
Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores que tenham revestido essa condição, entre a
transformação e a instalação dos Estados em outubro de 1993, para o Amapá e Roraima e março
de 1987 para Rondônia, ocorrerá no cargo em que foram originariamente admitidos ou em cargo
equivalente.
§ 8º Para efeitos do disposto no § 6º, no tocante ao enquadramento nas respectivas tabelas
remuneratórias, aplica-se o seguinte:
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I – As tabelas anexas à Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, quanto às pessoas egressas
do Poder Judiciário; e
II - – As tabelas anexas à Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016, quanto às pessoas egressas do
Ministério Público.
§ 9º Para efeitos do disposto no § 7º, no tocante ao enquadramento nas respectivas tabelas
remuneratórias, aplicam-se as tabelas anexas à Lei nº 11.335, de 25 de julho de 2006, quanto às
pessoas egressas do poder legislativo.
§ 10. O posicionamento dos servidores, bem como, das pessoas optantes no cargo, classe e
padrão remuneratório das tabelas salariais, será obtido pelo tempo de serviço público, na razão
de um padrão para cada 12 meses de efetivo exercício, cumprindo desde a data de ingresso nos
quadros de origem até a data de publicação de homologação do termo de opção. ”
JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa preencher lacuna existente no texto original da MP n.º 817/2018, que dispõe sobre a
transposição de servidores dos ex-Territórios para os quadros de pessoal da União, por força do advento da EC nº 98/2017,
no tocante aos servidores egressos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Ministério Público, com vistas a conferir segurança
jurídica às referidas categorias.

Embora seja evidente não se poder dispensar tratamento diferenciado a servidores de um Poder - o Executivo, no
caso, que fora expressamente mencionado no texto da MP – em detrimento dos demais e entendamos, muito a propósito,
que a regência do referido diploma legal já alcance, por si só, todos os servidores de quaisquer das Administrações dos
entes resultantes da conversão dos ex-Territórios federais em estados, tal cautela, de incluir expressamente a menção dos
aos servidores dos demais Poderes, confere mais previsibilidade e segurança jurídica ao complexo processo de
transposição.

Isso porque a negligência do texto da MP em mencionar os servidores dos demais Poderes pode ser interpretada
pelos implementadores de seu comando legal como uma intenção deliberada de excluir tais grupos do processo de
transposição, o que, evidentemente, não se harmoniza com o espírito da EC nº 98/2017, que vislumbra alcançar todos os
servidores e pessoas que, indistintamente, tendo mantido vínculo, ainda que precário, com os entes e órgãos que
compunham os ex-Territórios Federais de Roraima e do Amapá.
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Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto orçamentário adicional, tão somente servindose a elidir quaisquer controvérsias quanto à legitimidade da pretensão de agentes que mantiveram relação ou vínculo
funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho, integrantes dos exTerritórios Federais do Amapá e de Roraima, entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993.

PARLAMENTAR

Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEMOCRATAS/AP
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Incluam-se os §§ 4º e 5º ao art. 8º da MP n.º 817/2018
“Art. 8º.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
§ 4º Aos servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos dos ExTerritórios Federais-PCC-Ext, pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009, EC nº
79/2014 e EC n.º 98/2017, que forem enquadrados em cargos ou empregos de
mesma denominação, bem como, com atribuições equivalentes às categorias
funcionais de Agente de Vigilância, de Telefonista, de Motorista Oficial, as classes
C e D de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, e a classe B, de Agente de
Serviços de Engenharia, aplica-se o disposto no art. 5º da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1991, vedada, em qualquer hipótese, efeitos financeiros retroativos.
§ 5º Aos servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos dos ExTerritórios Federais-PCC-Ext, pela EC nº 60/2009, EC nº 79/2014 e EC n.º 98/2017,
que forem enquadrados em cargo ou emprego de mesma denominação, bem como,
com atribuições equivalentes as previstas para a categoria funcional de Agente de
Portaria, aplica-se o disposto na Lei nº 8.743, de 9 de dezembro de 1993, vedada,
em qualquer hipótese, efeitos financeiros retroativos.”
JUSTIFICAÇÃO
O propósito desta emenda é adequar a classificação dos cargos e empregos do PCCExt dos ex-Territórios de que
trata o art. 8º da MP 817/2018, no mesmo parâmetro dos cargos e empregos dos planos de carreira da União,
seguindo o disposto no art. 5º da referida MP, que assim dispõe:
Art. 5º Os servidores dos ex-Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de
Rondônia incorporados a quadro em extinção da União nos casos de opção de que
tratam a Emenda Constitucional nº 60, de 2009, a Emenda Constitucional nº 79, de
2014 e a Emenda Constitucional nº 98, de 2017, serão enquadrados em cargos de
atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos e
carreiras da União, no nível de progressão alcançado, assegurados os direitos, as
vantagens e os padrões remuneratórios a eles inerentes.
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Do dispositivo em epigrafe depreende-se que o legislador estabeleceu como parâmetro de classificação de cargos
e remuneração para os servidores optantes por quadro em extinção da Administração Federal dos ex-Territórios,
os cargos e níveis remuneratórios correlatos existentes nos planos de cargos da Administração Federal.
As Leis nº 8.460/1991 e n.º 8.743/1993, alteraram a classificação dos servidores ocupantes das categorias
funcionais de Agente de Vigilância, de Telefonista, de Motorista Oficial, as classes C e D de Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos, e a classe B, de Agente de Serviços de Engenharia e de Agente de Portaria, incluindo-os no rol
dos cargos de nível intermediário, de forma que todos as pessoas que integravam esses cargos foram alçados de
ofício, ao nível intermediário, independentemente de possuírem a escolaridade de ensino médio.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto orçamentário adicional, tão somente servindose a elidir quaisquer controvérsias quanto à legitimidade dos servidores e empregados optantes pelo quadro em
extinção da Administração federal serem tratados em igualdade com os seus pares ocupantes de cargos correlatos
existentes nos planos de cargos da Administração Federal.

PARLAMENTAR

Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEMOCRATAS/AP
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Acrescente-se inciso IX ao art. 2º da MP n° 817, de 2018, com a seguinte redação:
A
“ rt. 2º .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
IX – a pessoa que revestiu a condição de servidor público, civil ou militar, regularmente admitido
em decorrência de concurso público cujo edital de convocação tenha sido autorizado e publicado,
no Estado de Rondônia, entre a data de sua transformação em Estado e março de 1987, e nos
Estados do Amapá e Roraima, entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993.
........................................................................................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem o condão de propiciar ajustamento no texto da MP nº 817/2018, de forma a
possibilitar aos servidores públicos dos Estados do Amapá, de Rondônia e de Roraima, que foram regularmente
admitidos nos seus quadros de pessoal em face de concurso público autorizado pelo Poder Executivo Federal no
período de instalação dessas unidades federadas, possam exercer o direito de opção pela inclusão nos quadros em
extinção a que se refere a mencionada Medida Provisória.
Fundamenta-se a presente proposição no próprio texto da EC nº 79/2014, assim como da EC nº 98/2017,
as quais, invariavelmente, preveem nas suas respectivas ementas:
EC nº 79/2014 – EMENTA: “Altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para
prever a inclusão, em quadro em extinção da Administração Federal, de servidores e policiais militares
admitidos pelos Estados do Amapá e de Roraima, na fase de instalação dessas unidades federadas, e dá
outras providências”
EC nº 98/2017 – EMENTA: “Altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para
prever a inclusão, em quadro em extinção da administração pública federal, de servidor público, de
integrante da carreira de policial, civil ou militar, e de pessoa que haja mantido relação ou vínculo funcional,
empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública dos ex-Territórios ou dos Estados
do Amapá ou de Roraima, inclusive suas prefeituras, na fase de instalação dessas unidades federadas, e
dá outras providências”.
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Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal em repetidas decisões firmou entendimento de que o processo
de instalação dos Estados de Amapá e de Roraima compreende período que vai da posse de seus governadores
eleitos em 1991 e o quinquênio imediato, o que remete de forma inequívoca de que a posse dos servidores objeto
do alcance ora pretendido, que deu-se dentro desse período apontado pelo STF como sendo a “fase de instalação”
das respectivas unidades federadas, reclama de forma justa e legítima o direito ao exercício da opção a que
menciona o art. 2º da MPV nº 817/2018.
Ressaltar, por oportuno, que o evento dos concursos públicos, que se pretende sejam albergados como
evento que vincula originariamente os servidores nos quadro de pessoal dos Estados do Amapá, de Rondônia e de
Roraima, restaram plenamente autorizados pelo próprio Poder Executivo da União, que aliás, repassou aos
respectivos Estados os recursos necessários para o custeio assim como para pagamento desses servidores, o que
demonstra de forma clara a responsabilidade da União Federal em face dos certames.

PARLAMENTAR

Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEMOCRATAS/AP
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Inclua-se o seguinte art. 36-A ao texto da MP nº 817/2018:
A
“ rt.36-A Os servidores de que trata o artigo 5º desta lei e o art. 3º da
Emenda Constitucional nº 79, de 2014, que, nos termos do § 1º deste artigo,
se encontravam no desempenhado de atividades de natureza policial
rodoviária, na data em que os ex-Territórios Federais do Amapá e de
Roraima e de Rondônia foram transformados em Estado, ou entre esta data
e outubro de 1993, para o Amapá e Roraima e Março de 1987, para
Rondônia, passam a ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
§ 1º Para a comprovação do desempenho das atribuições referidas
no caput, será observado o disposto no art. 31 da Emenda Constitucional
nº 19, de 1998, e os demais requisitos fixados em regulamento.
§ 2º Compete ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
analisar e julgar os requerimentos e a documentação para comprovação do
desempenho das atribuições referidas no caput.
§ 3º Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere
o caput são os fixados no anexo III da lei no 11.358, de 19 de outubro de
2006, com a alteração do anexo II da Lei nº 13.371, de 14 de dezembro
2016.
§ 4º Para se postular o disposto no caput deste artigo, os interessados
deverão apresentar os requerimentos e a documentação comprobatória
correspondente, observado o prazo estabelecido no § 2º do art. 4º.” (NR)

JUSTIFICATIVA
As atividades de fiscalização de transito, atendimento de acidentes e outras ocorrências em rodovias
federais no âmbito dos Ex-Territórios, até a data da transformação em Estados, e durante o período de instalação
dos novos estados, ficaram a cargo de um grupo de servidores dos ex-Territórios, que lotados no Departamento de
Estradas e Rodagem-DER dos estados do Amapá, Roraima e Rondônia, desenvolviam, no interesse público, as
atividades de patrulhamento rodoviário em rodovias estaduais e federais dos ex-Territórios e dos estados do Amapá,
Roraima e Rondônia.
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A presente emenda tem o objetivo de corrigir essa pendência funcional com esse grupo de servidores, que
desde suas admissões nos quadros dos ex-Territórios federais, até a presente data dedicaram suas vidas
profissionais, no desempenho de atividades tipicamente de natureza policial rodoviária, sem, contudo, terem o
reconhecimento funcional e remuneratório correspondente.
O art. 3º da EC nº 79/2014, disciplinou o seguinte:
Art. 3º Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de
Rondônia incorporados a quadro em extinção da União serão enquadrados
em cargos de atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes de
planos de cargos e carreiras da União, no nível de progressão alcançado,
assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles
inerentes.
A MP n.º 817/2018, ao regulamentar dispositivos da EC n.º 98/2017 assim dispôs:
Art. 5º Os servidores dos ex-Territórios Federais do Amapá, de Roraima e
de Rondônia incorporados a quadro em extinção da União nos casos de
opção de que tratam a Emenda Constitucional nº 60, de 2009, a Emenda
Constitucional nº 79, de 2014 e a Emenda Constitucional nº 98, de 2017,
serão enquadrados em cargos de atribuições equivalentes ou
assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no
nível de progressão alcançado, assegurados os direitos, as vantagens e os
padrões remuneratórios a eles inerentes.
Do disposto nos dispositivos em destaque se depreende que o legislador quis corrigir as pendencias
funcionais históricas existentes no âmbito da administração dos ex-Territórios. As Emendas à Constituição nºs
79/2014 e 98/2017 trouxeram o suporte constitucional que possibilita que a Administração Pública Federal possa
corrigir as distorções funcionais nas relações de trabalho dos servidores dos ex-Territórios, reestabelecendo a
justiça para aquelas pessoas que se dedicaram ao serviço público nessas unidades políticas que foram criadas em
um contexto de integração nacional e proteção de nossas fronteiras.

PARLAMENTAR

Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEMOCRATAS/AP
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Inclua-se o art. art. 34-A à MP n.º 817/2018, e acrescente-se §§ 1º-A, 14-A e 15-A, bem como altere-se a redação
original dos §§ 4º; 12, II; e 13:
“Art. 34 - A Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo da Carreira de Magistério do
Ensino Básico dos Ex-Territórios, de que trata o inciso II do caput do art. 122 da Lei nº 11.784, de 2008 e os
professores incluídos no Plano de Cargos dos Ex-Territórios-PCC-Ext, dos estados do Amapá, de Roraima e de
Rondônia e de seus Municípios poderão, mediante opção, ser enquadrados na Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, observado o prazo
previsto no § 1º.
§1º -A O enquadramento no Plano de Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico dos
professores do Ensino Básico Federal, de que trata o inciso II do caput do art. 122 da Lei nº 11.784, de 2008, bem
como, dos professores dos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e de seus Municípios, incluídos em
Quadro em Extinção da Administração Federal pela Emenda Constitucional n.º 60/2009, EC nº 79/2014 e EC n.º
98/ 2017, será efetuado em classe e padrão correspondente ao posicionamento que ocupavam na data da opção
pelo Plano do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, ou pelo tempo de serviço, prestado no cargo, contado na
razão de um padrão para cada dezoito meses, prevalecendo o critério que for mais favorável ao professor,
observado para a Classe “Titular” o requisito obrigatório de titulação de doutor.
............................................................................................................................................................
§ 4º Os professores de que trata o caput somente poderão formalizar a opção, se atenderem, na data
da opção pelo Plano de Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico aos requisitos de titulação
estabelecidos para o ingresso nessa Carreira, conforme o disposto no § 1º do art. 10 da Lei nº 12.772, de 28 de
dezembro de 2012.
...........................................................................................................................................................
§ 12..................................................................................................................................................:
I -...................................................................................................................................................; e
II - durante a atividade, o aposentado ou o instituidor de pensão que tenha atendido aos requisitos de
titulação estabelecidos para ingresso na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
conforme o disposto no § 1º do art. 10 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012.
§ 13. O aposentado ou o pensionista que fizer a opção nos termos do § 12 será posicionado na tabela
remuneratória da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, tomando-se como referência a
situação em que o servidor se encontrava na data da aposentadoria ou em que se originou a pensão, ou pelo
tempo de serviço, prestado no cargo, contados na razão de um padrão para cada dezoito meses, prevalecendo o
critério que for mais favorável ao aposentado ou pensionista, observadas as alterações relativas a
posicionamentos decorrentes de legislação específica.
.........................................................................................................................................................
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§ 14-A. Os professores egressos dos extintos Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia,
pertencentes ao Plano de Carreira do Magistério do Ensino Básico Federal, bem como, os professores incluídos
no Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios-PCC-Ext, de que trata o art. 8º desta lei, que tenham
ingressado nas carreiras do magistério dos ex-Territórios, bem como, dos estados do Amapá, de Roraima e de
Rondônia, ou de seus municípios, com formação em nível de magistério, na modalidade de curso normal ou
habilitação legal equivalente, poderão optar pelo enquadramento no Plano de Carreira do Magistério Básico,
Técnico e Tecnológico-EBTT, desde que na data da opção, atendam ao requisito de curso superior em graduação,
conforme disposto no § 1º, do art. 10, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012.
§ 15-A. Os servidores que, nos termos das Emendas Constitucionais nº 60/2009, nº 79/2014 e nº
98/2017, tenham sido enquadrados na Carreira de Magistério do Ensino Básico dos Ex-Territórios, de que trata o
inciso II do caput do art. 122 da Lei nº 11.784/2008, na forma do art. 33, parágrafo único desta lei, poderão pleitear
o enquadramento na Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, previsto no caput,
assegurado o regime de trabalho de 40 horas, com dedicação exclusiva vedado o exercício de outra atividade
pública ou privada.”
JUSTIFICAÇÃO
Os professores da Carreira do Magistério dos ex-Territórios sempre tiveram igualdade de tratamento quando
comparados com os professores de igual hierarquia, pertencentes aos planos de cargos das Instituições Federais
de Ensino subordinadas ao Ministério da Educação e ao Ministério da Defesa. A Lei nº 13.325/2016 incluiu todos
os professores remanescentes do Ensino Básico das Instituições Federais de Ensino subordinadas ao Ministério da
Defesa, no Plano de Cargos do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
Por esta razão, os professores remanescentes do ensino básico dos Ex-Territórios, bem como, os
professores enquadrados no Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios-PCC-Ext, de que trata o artigo 5º
da Lei n.º 12.800/2013, na forma da EC 79/2014 e EC 60/2009, merecem esse mesmo tratamento, aplicando-se
critérios semelhantes, entre os docentes do magistério federal, notadamente quanto ao ingresso, posicionamento
por tempo de serviço prestado no cargo, para professores ativos, aposentados e pensionistas.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto orçamentário adicional, tão somente
servindo-se a elidir quaisquer controvérsias quanto à legitimidade dos professores de serem tratados em pé de
igualdade com os seus pares dos institutos militares e demais instituições federais de ensino.
PARLAMENTAR

Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEMOCRATAS/AP

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1304

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

MPV 817
00088

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 817, de 2018)

O artigo 2º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 2º.........................................................................................
...................................................................................................
II - os servidores da administração direta e indireta, autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedade de economia mista, os servidores municipais do ExTerritório de Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio de 1994
absorvidos pela administração direta, os policiais militares alcançados pelo
disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 e
aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data de
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;

O artigo 3º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º Nos casos da opção para a inclusão em quadro em extinção da União de
que tratam o caput do art. 2º inciso II, a Emenda Constitucional nº 60 de 2009, a
Emenda Constitucional nº 79 de 2014 e a Emenda Constitucional nº 98 de 2017.”

O artigo 20 da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 20. Os servidores integrantes do PCC-Ext, os referidos no caput do art. 2º
inciso II e os referidos nos incisos II e III do caput do art. 3º ficam submetidos ao
regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112, de 1990.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda visa aperfeiçoar a Medida provisória nº 817/2017,
compatibilizando-a com a Lei nº 8.878 de 11 maio de 1994 e com o artigo 1º da
Emenda Constitucional nº 79 de 2014 nos seguintes termos:
O artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, estabelece
expressamente como parte beneficiada os servidores da administração direta e
indireta dos ex-Territórios do Amapá e de Roraima.
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Administração direta e indireta inclui as empresas de economia mista
e as empresas públicas.
Na regulamentação proposta na Medida Provisória nº 660, de 24 de
novembro de 2014 houve restrição ao mencionar os servidores abrangidos pelo
dispositivo Constitucional, quando foram mencionados aqueles da administração
direta, das autarquias e das fundações.
O Decreto nº 8.365 de novembro de 2014 no art. 6º parágrafo 5º exclui
os servidores de empresa públicas e sociedades de economia mista.
Art. 6o É vedada a admissão no quadro em extinção da União, com
fundamento na Emenda Constitucional nº 79, de 2014, dos
V - empregados de empresas públicas ou sociedades de economia
mista;
A definição das instituições que compõem as administrações direta e
indireta consta no artigo 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, o qual transcrevemos o inciso II, referente a administração indireta, para
melhor clareza.
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida
Provisória 473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores
prejudicados pelo Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas públicas
e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e
empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e
sociedades de economia mista sob controle da União que, no período
compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992,
tenham sido:
I- exonerados ou demitidos com violação de dispositivo
constitucional ou legal;
II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação
de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de
cláusula constante de acordo, convenção ou sentença
normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação
política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de
atividade profissional em decorrência de movimentação
grevista.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se,
exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento
efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração,
demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que
formulem requerimento fundamentado e acompanhado da
documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias,
contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°,
assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado
documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de
junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363, de 2000) (grifo nosso).

A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º
prevê que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos
originalmente admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que
o legislador pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria
e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória,
submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I,
II, III do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que
somente com a inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima
compreensão do cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do
enquadramento legal.
Forte são as razões que nos deram total convicção nesta Emenda, com
base nos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal, das instâncias jurídicas de
primeira e segunda instâncias, de parecistas ilibados e de consultorias dessa Casa,
de que as alterações sugeridas aperfeiçoam a medida provisória, exalta a justiça,
evita judicializações danosas ao país e que nos levaram a propor aos Nobres Pares
o justo acolhimento.

Sala da Comissão,

Senador HÉLIO JOSÉ
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817/2018, DE 4 DE JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº........../2018

Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº 60, de 11
de novembro de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de salários,
vencimentos,

soldos

e

demais

vantagens

aplicáveis

aos

servidores civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em extinção de que
trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o parágrafo 4º, incisos I, II e III e alíneas, ao artigo 12, da
Medida Provisória:

Art. 12. ......................................................................
............................................................................
§ 4º - O disposto no caput para os empregados públicos da administração
direta e indireta, no estado de Rondônia e seus municípios, a que se refere o
parágrafo 1º e incisos I, II e II; os empregados públicos dos estados de Roraima
e do Amapá e seus municípios, de que trata o parágrafo 2º e os incisos I, II e III,
compreende o vínculo empregatício com as seguintes entidades:

I - Estado de Roraima
a) Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA
b) Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAER
c) Companhia de Eletricidade de Roraima - CER
d) Boa Vista Energia
e) Telecomunicações de Roraima - TELAIMA
f) Extinto Banco de Roraima - BANRORAIMA
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g) Extinto Banco do Estado de Roraima - BANER
h) Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Município de Boa
Vista – EMHUR
I) Eletronorte/RR

I - Estado do Amapá e Municípios
a) Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
b) Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA
c) Empresa de Telecomunicação do Amapá - TELEAMAPÁ
d) Banco do Estado do Amapá - BANAP
e) ENDESUR
f) Banco do Extinto Território do Amapá
g) Eletronorte/AP

III - Estado de Rondônia e Municípios
a) Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD
b) Centrais Elétricas de Rondônia - CERON
c) Telecomunicações de Rondônia - TELERON
d) Eletronorte/RO
e) Extinto Banco do estado de Rondônia - BERON
f) Serviço de Abastecimento de Água de Cacoal

Justificação

A Emenda Constitucional 98/2017 contemplou, igualmente ocorreu com a
EC 79/2014, os empregados da administração indireta. Porém agora, consta no
texto da EC 98, a descrição das entidades que compõem a administração
indireta, que são: as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.
Assim, os empregados que hajam mantido qualquer relação ou vinculo
empregatício, estatutário ou de trabalho, com entidades da administração
indireta, em Roraima e no Amapá, no período de 1988 a outubro de 1993 e, em
Rondônia, no período de 1981 a 1987 poderão integrar, por meio de assinatura
de um termo de opção, o quadro em extinção da administração federal.
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Considerando que a norma constitucional abarcou tanto os servidores da
administração direta, quanto aqueles da administração indireta, incluídas nesse
rol, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, não poderia as
normas infraconstitucionais, restringir o alcance normativo, a qualquer pessoa
que assine o termo de opção, especialmente, pelo fato do optante ser de uma ou
outra entidade da administração indireta.
E, ao enxergar a aplicação futura dos dispositivos da EC 98 e sua
regulamentação, não se pode correr riscos de se ter excluídos, empregados de
qualquer das entidades, que se encontravam sediadas nos Territórios Federais
e, após a transformação em estado, os mesmos empregados que contribuíram
sobremaneira, na instalação dos entes federados.
E, a EC 98 ampliou o alcance das empresas, cujos trabalhadores
podem optar pelo quadro em extinção da administração federal, ao estabelecer
que são as empresas públicas ou sociedades de economia mista, inclusive as
,extintas
que hajam sido constituídas pelo ex-Território ou pela União,

para

atuar no âmbito do ex-Território Federal.
Vê-se claramente, que o direito de opção pelo quadro em extinção, se
estende não somente aos empregados das entidades criadas pelo ex-Território
ou pelo estado, no período de abrangência da EC 98, mas, também, as
entidades constituídas pela própria União, para atuar no Território de Roraima,
de Rondônia e do Amapá. Assim, até mesmo as empresas telefônicas, que
faziam parte do governo federal, portanto, constituídas pela União e suas
subsidiárias que atuavam em cada Território, conforme dispõe o artigo primeiro
da EC 98, seus empregados tem direito a opção pelo quadro da administração
federal.
Vejamos um pouco da história do Sistema Telebrás, reproduzido do
site: http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=41
Anos 60
O primeiro passo para o desenvolvimento ordenado
das telecomunicações no Brasil foi dado com a
aprovação pelo Congresso Nacional, em 27 de
agosto de 1962, da Lei 4.117, instituindo o Código
Brasileiro de Telecomunicações, responsável pela
transformação radical do panorama do setor,
disciplinando os serviços telefônicos e colocando-os
sob o controle da autoridade federal. (grifei)
......................................................
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Anos 70
No início dessa década o serviço de telefonia de
longa distância apresentava um bom nível de
qualidade e a telefonia urbana era deficiente. Como
solução foi autorizada a criação de uma sociedade
de economia mista através da Lei 5792, de 11 de
julho de 1972. Assim nascia a Telecomunicações
Brasileiras S/A – TELEBRAS, vinculada ao
Ministério das Comunicações, com atribuições de
planejar, implantar e operar o SNT.
Neste sentido a TELEBRAS instituiu em cada estado
uma empresa-polo e promoveu a incorporação das
companhias
telefônicas
existentes,
mediante
aquisição de seus acervos ou de seus controles
acionários.
Portanto, está comprovado pela transcrição dos fatos históricos, que
as empresas telefônicas vinculadas ao sistema Telebrás foram criadas por lei
aprovada no Congresso Nacional e estava sob vinculação do Ministério das
Comunicações, por conseguinte, da União.
Somente em 29 de julho de 1998, o sistema Telebrás foi privatizado
pelo governo federal. Ou seja, cinco anos após o período estipulado na EC 98,
para a comprovação de relação ou vinculo empregatício, o que confere o direito
aos trabalhadores de todas as empresas públicas ou sociedades de economia
mista a integrar o quadro em extinção da administração federal.
Com tamanho alcance faz-se necessário constar na lei de
regulamentação, o rol nominativo de todas as entidades da administração
indireta, abarcada pelo artigo primeiro da EC 98. Essa descrição das empresas
públicas e sociedades de economia mista assegura aos seus optantes, de
maneira incontestável, o direito ao vinculo com a administração pública federal.
E, para maior clareza do conceito e finalidade de Empresa Pública e
Sociedade de Economia Mista, destaco a definição do site da Jusbrasil:
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1042265/qual-o-conceito-e-a-finalidade-deempresa-publica-e-sociedade-de-economia-mista
As empresas públicas e as sociedades de economia
mista são EMPRESAS ESTATAIS, isto é, sociedades
empresariais que o Estado tem controle acionário e que
compõem a Administração Indireta.
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Empresa pública é Pessoa Jurídica de Direito Privado,
constituída por capital exclusivamente público, aliás, sua
denominação decorre justamente da origem de seu
capital, isto é, público, e poderá ser constituída em
qualquer uma das modalidades empresariais.
Sociedade de Economia Mista é Pessoa Jurídica de
Direito Privado, constituída por capital público e privado,
por isso ser denominada como mista. A parte do capital
público deve ser maior, pois a maioria das ações devem
estar sob o controle do Poder Público. Somente poderá
ser constituída na forma de S/A.
Ambas, como regra, têm a finalidade de prestar serviço
público e sob esse aspecto serão Pessoas Jurídicas de
Direito Privado com regime jurídico muito mais público
do que privado, sem, contudo, passarem a ser titulares
do serviço prestado, pois recebem somente, pela
descentralização, a execução do serviço. Outra
finalidade está na exploração da atividade econômica, o
que será em caráter excepcional, pois de acordo com a
Constituição Federal o Estado não poderá prestar
qualquer atividade econômica, mas somente poderá
intervir quando houver:
- relevante interesse
segurança nacional.

coletivo

ou

imperativos

da

Vejamos a regra constitucional que trata do assunto:
Art.
173.
Ressalvados
os
casos
nesta Constituição
a exploração
, direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida
necessária aos imperativos da segurança
ou a relevante interesse coletivo , conforme
em lei. (grifos nossos)

previstos
quando
nacional
definidos

Por fim, as EMPRESAS ESTATAIS serão criadas por
autorização de lei específica com o devido registro dos
atos constitutivos, e sua extinção, por paralelismo
jurídico, também se dará por lei. Vejamos sua previsão
no inciso XIX do art. 37 da CR/88 , in verbis: XIX somente por lei específica poderá ser criada
autarquia
autorizada e a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei complementar, neste último
caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19 , de 1998) (grifos
nossos)
A descrição nominativa das empresas públicas e sociedades de
economia mista de cada estado, proposta nesta emenda revela-se uma
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análise do caso concreto, ou seja, dos

processos dos optantes, momento este, em que de fato, se concretizará o direito
de todas as pessoas envolvidas na incorporação ao quadro da União, o governo
federal, com a atuação de seu órgão executor poderá suprimir, o direito de
empregado de determinada entidade, seja por motivo de uma interpretação
restritiva, ou mesmo, pela omissão da lei, o que seria decepcionante, para um
número considerável de pessoas, que aguardam o momento da execução da EC
98.
É evidente que esta emenda, não altera em conteúdo ou legalidade, o
teor da Medida Provisória, haja vista a grande abrangência da EC 98, mas sim,
essa proposição lhe confere maior segurança e confiabilidade na fase de
execução e também, aos próprios empregados da administração indireta, que
aspiram ter seu direito reconhecido, conforme consta estabelecido na norma
Constitucional.
Também não haverá aumento de despesa haja vista a previsão no
capitulo III, que trata do enquadramento dos empregados públicos que à rigor
engloba todas as empresas públicas e sociedades de economia mista aqui
listadas em alíneas, apenas como zelo e precaução.
Portanto, esses são os motivos que ensejam a apresentação desta
emenda e conto com o apoio dos parlamentares desta Comissão, no sentido de
acolhê-la.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2017.
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Gabinete Senador João Capiberibe

EMENDA Nº

2018

(À Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018)
Acrescentem-se o iten XI ao art. 2º da Medida Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018:

Art. 2º ..................................................................
..............................................................................
XI - Os servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá, que tiveram
o provimento dos cargos autorizado pelo Decreto nº 1.266, de 22 de julho de 1993, do
Estado do Amapá e Edital n.º 016/93, publicado no Diário Oficial do Estado, de 18 de
agosto de 1993.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa preencher lacuna existente no texto original da Medida
Provisória n.º 817, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a transposição de servidores dos
ex-Territórios, e dos Estados do Amapá e Roraima e de suas prefeituras municipais, para os
quadros de pessoal da União, por força do advento da Emenda Constitucional nº 98, de 2017,
especificamente, no tocante aos servidores egressos da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Amapá, que tiveram o provimento de seus cargos autorizado pelo Decreto do Estado
do Amapá n.º 1.266 de 22/07/1993, e Edital n.º 016/93-SEAD, publicado no DOE de
18/08/1993.
O provimento dos cargos se completou com o curso de formação, a posse e
exercício dos candidatos, sob a vigência do Edital n.º 016, publicado no DOE de 18 de agosto
de 1993. Esses servidores tiveram suas carteiras policiais expedidas pelo Ministério do Interior
e com as insígnias do Ex-Território Federal do Amapá.
Importa frisar que restou comprovada a responsabilidade total do Governo
Federal, pela folha de pagamento e encargos financeiros de pessoal, desses servidores, no
quinquênio que sucedeu a instalação do estado em primeiro de janeiro de 1991 até janeiro de
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1996, consoante dispôs o art. 235, inciso IX, da Constituição Federal, e art. 14, parágrafo 2º do
ADCT.
A negligência de um dispositivo ao texto da Medida Provisória 817 que
possa abarcar os servidores que tiveram o provimento de seus cargos autorizados dentro do
período de instalação do Estado, em idênticas condições com os demais servidores contratados
nesse período, pode ser interpretada pelo legislador constituinte reformador, como sendo uma
intenção deliberada de excluir pessoas do processo de transposição, o que, evidentemente, não
se harmoniza com o espírito da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, que vislumbra alcançar
todos os servidores e pessoas que, indistintamente, tendo mantido vínculo, ainda que precário,
com os entes e órgãos que compunham os estados e prefeituras do Amapá e de Roraima.
O pleito desses servidores encontra fundamento no artigo 235, inciso IX, da
Constituição de 1988, que transferiu integralmente, a verba para o custeio da folha de pessoal,
o primeiro quinquênio da instalação do Estado do Amapá, consoante se comprovam as rubricas
10001, 10118 e 10094, utilizadas para remunerar integralmente esses servidores, bem como, os
demais servidores da União, até janeiro de 1996.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto orçamentário
adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer controvérsias despiciendas quanto à
legitimidade da pretensão de agentes públicos que mantiveram relação ou vínculo funcional, de
caráter efetivo com a Secretaria de Segurança do Estado do Amapá, e que tiveram o provimento
e a autorização de suas nomeações, entre no período de instalação desses estados até janeiro de
1996.

Sala da comissão, em

de fevereiro de 2018.

SENADOR João Capiberibe
PSB/AP
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 817, DE 2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos
ex-Territórios Federais, integrantes do
quadro em extinção de que trata o art. 89 do
Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998,
e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
Dê-se ao art. 2° da Medida Provisória n° 817, de 2018, a
seguinte redação:
“Art. 2º .......................................................................................
....................................................................................................
III - a pessoa que revestiu a condição de servidor público
federal da administração direta, autárquica o fundacional, de
servidor municipal ou de integrante da carreira policial, civil ou
militar
e de dos ex-Territórios Federais do Amapá, Roraima
Rondônia e que, comprovadamente, encontrava-se no
exercício de suas funções, prestando serviço à administração
pública dos ex-Territórios Federais ou de prefeituras neles
localizadas, na data em que foram transformados em Estado;
.....................................................................................................
VI – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os
ex-Territórios
e de Rondônia
Federais do Amapá, Roraima
foram transformados em Estado ou entre a data de sua
transformação
, para Roraimaem
e Estado e outubro de 1993
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Amapá, e 15 de março de 1987, para Rondônia, relação ou
vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou
vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com empresa
pública ou sociedade de Economia Mista que haja sido
constituída
e
pelos ex-Territórios Federais do Amapá, Roraima
Rondônia ou pela União para atuar no âmbito desses exTerritórios Federais, inclusive as extintas;
....................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo proporcionar ao pessoal
de Rondônia as mesmas regras previstas para o pessoal de Amapá e Roraima
para a realização da opção de inclusão nos quadros em extinção administração
federal.
Trata-se de medida que homenageia o princípio da isonomia,
razão pela qual contamos com o apoio dos nobres Pares.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado LUCIO MOSQUINI
2018-486
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos
ex-Territórios Federais, integrantes do
quadro em extinção de que trata o art. 89 do
Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998,
e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº

Acrescente-se o seguinte parágrafo 4º, incisos I, II e III, e
respectivas alíneas, ao art. 12 da Medida Provisória:
“Art. 12 .........................................................................................
......................................................................................................
§ 4º - O disposto neste artigo aplica-se aos empregados das
seguintes entidades da administração indireta dos Estados e
Municípios:

I – No Estado de Roraima:
a) Companhia
CODESAIMA;

de

Desenvolvimento

de

Roraima

–

b) Companhia de Água e Esgoto de Roraima – CAER;
c) Companhia de Eletricidade de Roraima – CER;
d) Boa Vista Energia;
e) Telecomunicações de Roraima – TELAIMA;
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f) Extinto Banco de Roraima – BANRORAIMA;
g) Extinto Banco do Estado de Roraima – BANER;
h) Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do
Município de Boa Vista – EMHUR;
i) Eletronorte/RR;

II – No Estado do Amapá:
a) Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA;
b) Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA;
c) Empresa de Telecomunicação do Amapá – TELEAMAPÁ;
d) Banco do Estado do Amapá – BANAP;
e) Empresa
ENDESUR;

Municipal

de

Desenvolvimento

Urbano

-

f) Banco do Extinto Território do Amapá;
g) Eletronorte/AP;

III – No Estado de Rondônia:
a) Companhia de Água e Esgoto de Rondônia – CAERD;
b) Centrais Elétricas de Rondônia – CERON;
c) Telecomunicações de Rondônia – TELERON;
d) Eletronorte/RO;
e) Extinto Banco do estado de Rondônia – BERON;
f) Serviço de Abastecimento de Água de Cacoal.

JUSTIFICAÇÃO
A Emenda Constitucional - EC 98/17 contemplou, igualmente
ocorreu com a EC 79/14, os empregados da administração indireta. Agora,
porém, consta no texto da EC 98/17 a descrição das entidades que compõem a
administração indireta, quais sejam as autarquias, as fundações, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.
Assim, os empregados que mantiveram qualquer relação ou
vínculo

empregatício,

estatutário

ou

de

trabalho

com

entidades

da
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administração indireta em Roraima e no Amapá, no período de 1988 a outubro
de 1993, e em Rondônia, no período de 1981 a 1987, poderão integrar, por
meio da assinatura de um termo de opção, o quadro em extinção da
administração federal.
Considerando que a norma constitucional abarcou tanto os
servidores da administração direta quanto os da administração indireta,
incluídas nesse rol as empresas públicas e as sociedades de economia mista,
não poderiam as normas infraconstitucionais restringir o alcance normativo a
qualquer pessoa que assine o termo de opção, especialmente pelo fato de o
optante ser de uma ou outra entidade da administração indireta.
E, ao enxergar a aplicação futura dos dispositivos da EC 98/17
e sua regulamentação, não se pode correr o risco de excluir empregados de
qualquer das entidades que se encontravam sediadas nos Territórios Federais
que, após a transformação em Estado, contribuíram sobremaneira na
instalação dos novos entes federados.
A EC 98/17, na verdade, ampliou o alcance às empresas cujos
trabalhadores podem optar pelo quadro em extinção da administração federal
ao estabelecer que são as empresas públicas ou sociedades de economia
,mista,
que tenham
inclusivesido
as extintas
constituídas pelo ex-Território
ou pela União para atuar no âmbito do ex-Território Federal.
Vê-se claramente que o direito de opção pelo quadro em
extinção se estende não somente aos empregados das entidades criadas pelo
ex-Território ou pelo Estado, no período de abrangência da EC 98/17, mas
também aos das entidades constituídas pela própria União para atuar nos
Territórios de Roraima, de Rondônia e do Amapá. Assim, até mesmo as
empresas telefônicas, que faziam parte do governo federal e, portanto,
constituídas pela União, assim como suas subsidiárias, que atuavam em cada
Território, conforme dispõe o art. 1º da EC 98/17, conferem a seus empregados
o direito de opção pelo quadro da administração federal.
Vejamos um pouco da história do Sistema Telebrás, disponível
no site da Telebras (http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=41):
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“Anos 60
O primeiro passo para o desenvolvimento ordenado das
telecomunicações no Brasil foi dado com a aprovação pelo
Congresso Nacional, em 27 de agosto de 1962, da Lei 4.117,
instituindo o Código Brasileiro de Telecomunicações,
responsável pela transformação radical do panorama do setor,
disciplinando
sob o
os serviços telefônicos e colocando-os
controle da autoridade federal.
..................................................................................

Anos 70
No início dessa década o serviço de telefonia de longa
distância apresentava um bom nível de qualidade e a telefonia
urbana era deficiente. Como solução foi autorizada a criação de
uma sociedade de economia mista através da Lei 5.792, de 11
de julho de 1972. Assim nascia a Telecomunicações Brasileiras
S/A – TELEBRAS, vinculada ao Ministério das Comunicações,
com atribuições de planejar, implantar e operar o SNT.
Neste sentido a TELEBRAS instituiu em cada estado uma
empresa-polo e promoveu a incorporação das companhias
telefônicas existentes, mediante aquisição de seus acervos ou
de seus controles acionários.”

Está

comprovado,

portanto,

pela

transcrição

dos

fatos

históricos, que as empresas telefônicas vinculadas ao sistema Telebras foram
criadas por lei aprovada no Congresso Nacional e estava sob vinculação do
Ministério das Comunicações, por conseguinte, da União.
Somente em 29 de julho de 1998, o sistema Telebras foi
privatizado pelo governo federal. Ou seja, cinco anos após o período estipulado
na EC 98/17 para a comprovação de relação ou vínculo empregatício, o que
confere o direito aos trabalhadores de todas as empresas públicas ou
sociedades de economia mista a integrar o quadro em extinção da
administração federal.
Com tamanho alcance faz-se necessário constar, na lei de
regulamentação, o rol nominativo de todas as entidades da administração
indireta, abarcada pelo artigo primeiro da EC 98/17. Essa listagem das
empresas públicas e sociedades de economia mista assegura aos seus
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optantes, de maneira incontestável, o direito ao vínculo com a administração
pública federal.
E, para maior clareza do conceito e finalidade de Empresa
Pública e Sociedade de Economia Mista, destacamos a definição disponível no
site Jusbrasil (https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1042265/qual-o-conceito-e-afinalidade-de-empresa-publica-e-sociedade-de-economia-mista):
“As empresas públicas e as sociedades de economia mista
são EMPRESAS ESTATAIS, isto é, sociedades empresariais
que o Estado tem controle acionário e que compõem a
Administração Indireta.
Empresa pública é Pessoa Jurídica de Direito Privado,
constituída por capital exclusivamente público, aliás, sua
denominação decorre justamente da origem de seu capital, isto
é, público, e poderá ser constituída em qualquer uma das
modalidades empresariais.
Sociedade de Economia Mista é Pessoa Jurídica de Direito
Privado, constituída por capital público e privado, por isso ser
denominada como mista. A parte do capital público deve ser
maior, pois a maioria das ações devem estar sob o controle do
Poder Público. Somente poderá ser constituída na forma de
S/A.
Ambas, como regra, têm a finalidade de prestar serviço
público e sob esse aspecto serão Pessoas Jurídicas de Direito
Privado com regime jurídico muito mais público do que privado,
sem, contudo, passarem a ser titulares do serviço prestado,
pois recebem somente, pela descentralização, a execução do
serviço. Outra finalidade está na exploração da atividade
econômica, o que será em caráter excepcional, pois de acordo
com a Constituição Federal o Estado não poderá prestar
qualquer atividade econômica, mas somente poderá intervir
quando houver relevante interesse coletivo ou imperativos da
segurança nacional. Vejamos a regra constitucional que trata
do assunto:
Art.
173.
Ressalvados
os
casos
previstos
nesta Constituição,
a exploração direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
Por fim, as EMPRESAS ESTATAIS serão criadas por
autorização de lei específica com o devido registro dos atos
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constitutivos, e sua extinção, por paralelismo jurídico, também
se dará por lei. Vejamos sua previsão no inciso XIX do
art. 37 da CR/88 , in verbis:
somente
XIX por lei específica poderá ser
criada
autarquia e a instituição de empresa pública, de
autorizada
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua
atuação.”

A relação nominativa das empresas públicas e sociedades de
economia mista de cada Estado proposta nesta emenda, portanto, revela-se
uma importante prudência, visto que na análise do caso concreto, ou seja, dos
processos dos optantes, momento este em que, de fato, se concretizará o
direito de todas as pessoas envolvidas na incorporação ao quadro da União, o
governo federal, com a atuação de seu órgão executor, poderá suprimir o
direito de empregado de determinada entidade, seja por motivo de uma
interpretação restritiva ou mesmo pela omissão da lei, o que seria
decepcionante para um número considerável de pessoas que aguardam o
momento da execução da EC 98/17.
É evidente que esta emenda não altera em conteúdo ou
legalidade o teor da Medida Provisória, haja vista a grande abrangência da EC
98/17, entretanto lhe confere maior segurança e confiabilidade na fase de
execução e aos empregados da administração indireta que aspiram ter seu
direito reconhecido, conforme estabelecido na norma constitucional.
Também não haverá aumento de despesa, haja vista a
previsão no capitulo III, que trata do enquadramento dos empregados públicos,
o qual a rigor engloba todas as empresas públicas e sociedades de economia
mista, listadas nesta proposição apenas como zelo e precaução.
Estes são, portanto, os motivos que ensejam a apresentação
desta emenda, para a qual contamos com o apoio dos Parlamentares desta
Comissão Mista no sentido de acolhê-la.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.
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Deputado LUCIO MOSQUINI
2018-498
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MPV 817
00093

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro
de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e
nº 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe
sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que
trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de
junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Modificam-se os incisos I, II, V, VI, VIII e os §§ 2º e 5º do art. 2º, e os
incisos I e III do art. 12 e acrescentem-se os §§ 6º e 7º no art. 2º e o inciso IV no § 1º
do art. 12, da Medida Provisória 817, de 04 de janeiro de 2018, com a seguinte
redação:

“Art. 2º.......................................................................
I – os integrantes da carreira policial militar e os servidores
municipais do ex-Território Federal de Rondônia que, comprovadamente,
se encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviço
àquele ex-Território Federal ou a prefeituras nele localizadas na data
em que foi transformado em Estado.
II – os servidores da administração direta e indireta,
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia
mista, os servidores municipais do Ex-Território de Rondônia, os
abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio de 1994 absorvidos pela
1
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administração direta, os policiais militares alcançados pelo disposto no
art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 e aqueles
admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data de
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;
...............................................................................
V – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, nos casos do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo funcional,
de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário
ou de trabalho com a administração pública dos ex-Territórios Federais,
dos Estados ou das prefeituras neles localizadas;
VI – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os
ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, nos casos do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo funcional, de
caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou
de trabalho com empresa pública ou sociedade de economia mista que
haja sido constituída pelos ex-Territórios Federais ou pela União para
atuar no âmbito deles, inclusive as extintas;
VIII – os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional nº
60, de 2009, demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954, de
2000, do Decreto nº 8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000, e do
Decreto nº 9.044, de 2000, do Estado de Rondônia, bem como os
demitidos ou exonerados da administração indireta até o exercício
de 2000.
...................................................................................
§ 2º O enquadramento decorrente da opção prevista neste
artigo, para os servidores, para os policiais, civis ou militares, e para as
2
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pessoas a que se referem os incisos III, IV e V do caput, que tenham
revestido essa condição, entre a transformação dos ex-Territórios em
Estados e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, nos casos do Amapá e de Roraima, ocorrerá no cargo em que
foram originariamente admitidos ou em cargo equivalente.
...........................................................................
§ 5º As pessoas a que se referem este artigo, para efeito de
exercício em órgão ou entidade da administração pública estadual ou
municipal dos Estados de Rondônia, do Amapá e de Roraima, farão jus à
percepção de todas as gratificações e dos demais valores que
componham a estrutura remuneratória dos cargos em que tenham sido
enquadrados, ficando vedada, a sua redução ou supressão por motivo de
cessão ao Estado ou a seu Município.
§

6º

Ficam

revogados

os

atos

demissórios

nas

Corporações Militares Estaduais e nas Secretarias de Segurança
Públicas, sem a devida instauração do processo administrativo
disciplinar, com a necessária oferta de ampla defesa e contraditório,
com base na legalidade, salvo os casos decorrentes de sentença
judiciarias com trânsito em julgado.
§ 7º Os licenciamentos “a pedido” que comprovadamente
foram compelidos, só terão validade quando revestidos de suas
formalidades essenciais para sua existência, inclusive inspeção de
saúde e publicidade em Diário Oficial. ” (NR)
................................................................................
“Art. 12. ...................................................................
§ 1º .........................................................................
I – aos empregados que tenham mantido vínculo empregatício
amparado pelo mesmo contrato de trabalho em vigor em 15 da março de
1987;
...................................................................................
3
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III - os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional
nº 60, de 2009, demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954,
de 2000, do Decreto nº 8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000, e
do Decreto nº 9.044, de 2000, do Estado de Rondônia, bem como os
demitidos ou exonerados da administração indireta até o exercício
de 2000.
IV – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que o
ex-Território Federal foi transformado em Estado ou entre esta data e
15 de março de 1987, relação ou vínculo empregatício com empresa
pública ou sociedade de economia mista que haja sido constituída
pelo ex-Território Federal ou pela União para atuar no âmbito do exTerritório Federal, inclusive as extintas.
............................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é promover ajuste no texto da Medida
Provisória nº 817, de 2018, para assegurar a isonomia entre a situação dos servidores
dos ex-Territórios e dos empregados de suas empresas públicas e sociedades de
economia mista, constituída pelo ex-Território ou pela União para atuar no âmbito do
ex-Território, inclusive as extintas.
Efetivamente, como está o texto há claro choque com o princípio
constitucional da isonomia, que determina que pessoas que se encontram em
situações iguais devem ser tratadas igualmente.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO

4
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MPV 817
00094

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro
de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e
nº 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe
sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que
trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de
junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Modificam-se os incisos I, II, V, VI, VIII e os §§ 2º e 5º do art. 2º, e os
incisos I e III do art. 12 e acrescentem-se os §§ 6º e 7º no art. 2º, o inciso IV no § 1º do
art. 12 e o § 4º no art. 15, da Medida Provisória 817, de 04 de janeiro de 2018, com a
seguinte redação:

“Art. 2º.......................................................................
I – os integrantes da carreira policial militar e os servidores
municipais do ex-Território Federal de Rondônia que, comprovadamente,
se encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviço
àquele ex-Território Federal ou a prefeituras nele localizadas na data
em que foi transformado em Estado.
II – os servidores da administração direta e indireta,
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia
mista, os servidores municipais do Ex-Território de Rondônia, os
abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio de 1994 absorvidos pela
1
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administração direta, os policiais militares alcançados pelo disposto no
art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 e aqueles
admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data de
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;
...............................................................................
V – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, nos casos do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo funcional,
de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário
ou de trabalho com a administração pública dos ex-Territórios Federais,
dos Estados ou das prefeituras neles localizadas;
VI – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os
ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, nos casos do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo funcional, de
caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou
de trabalho com empresa pública ou sociedade de economia mista que
haja sido constituída pelos ex-Territórios Federais ou pela União para
atuar no âmbito deles, inclusive as extintas;
VIII – os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional nº
60, de 2009, demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954, de
2000, do Decreto nº 8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000, e do
Decreto nº 9.044, de 2000, do Estado de Rondônia, bem como os
demitidos ou exonerados da administração indireta até o exercício
de 2000.
...................................................................................
§ 2º O enquadramento decorrente da opção prevista neste
artigo, para os servidores, para os policiais, civis ou militares, e para as
2
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pessoas a que se referem os incisos III, IV e V do caput, que tenham
revestido essa condição, entre a transformação dos ex-Territórios em
Estados e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, nos casos do Amapá e de Roraima, ocorrerá no cargo em que
foram originariamente admitidos ou em cargo equivalente.
...........................................................................
§ 5º As pessoas a que se referem este artigo, para efeito de
exercício em órgão ou entidade da administração pública estadual ou
municipal dos Estados de Rondônia, do Amapá e de Roraima, farão jus à
percepção de todas as gratificações e dos demais valores que
componham a estrutura remuneratória dos cargos em que tenham sido
enquadrados, ficando vedada, a sua redução ou supressão por motivo de
cessão ao Estado ou a seu Município.
§

6º

Ficam

revogados

os

atos

demissórios

nas

Corporações Militares Estaduais e nas Secretarias de Segurança
Públicas, sem a devida instauração do processo administrativo
disciplinar, com a necessária oferta de ampla defesa e contraditório,
com base na legalidade, salvo os casos decorrentes de sentença
judiciarias com trânsito em julgado.
§ 7º Os licenciamentos “a pedido” que comprovadamente
foram compelidos, só terão validade quando revestidos de suas
formalidades essenciais para sua existência, inclusive inspeção de
saúde e publicidade em Diário Oficial. ” (NR)
................................................................................
“Art. 12. ...................................................................
§ 1º .........................................................................
I – aos empregados que tenham mantido vínculo empregatício
amparado pelo mesmo contrato de trabalho em vigor em 15 da março de
1987;
...................................................................................
3
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III - os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional
nº 60, de 2009, demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954,
de 2000, do Decreto nº 8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000, e
do Decreto nº 9.044, de 2000, do Estado de Rondônia, bem como os
demitidos ou exonerados da administração indireta até o exercício
de 2000.
IV – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que o
ex-Território Federal foi transformado em Estado ou entre esta data e
15 de março de 1987, relação ou vínculo empregatício com empresa
pública ou sociedade de economia mista que haja sido constituída
pelo ex-Território Federal ou pela União para atuar no âmbito do exTerritório Federal, inclusive as extintas.
................................................................................” (NR)
“Art. 15. ............................................................................
..........................................................................................
§ 4º Os servidores e os empregados movimentados na
forma estabelecida pelos § 1º, 2º e 3º, ou que os optarem por serem
redistribuídos para outros órgãos do mesmo poder, da União,
Estados ou Municípios, de acordo com o artigo 37 da Lei 8.112/1990,
passarão a compor o novo quadro de pessoal, submetendo-se a um
novo ordenamento jurídico, assegurados os direitos e as vantagens
a eles inerentes. ” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é promover ajuste no texto da Medida
Provisória nº 817, de 2018, para assegurar a isonomia entre a situação dos servidores
dos ex-Territórios e dos empregados de suas empresas públicas e sociedades de
economia mista, constituída pelo ex-Território ou pela União para atuar no âmbito do
ex-Território, inclusive as extintas.
Efetivamente, como está o texto há claro choque com o princípio
4
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constitucional da isonomia, que determina que pessoas que se encontram em
situações iguais devem ser tratadas igualmente.
Nesse contexto é importante observar que os servidores e empregados
dos antigos ex-Territórios devem ser aproveitados para exercer seus cargos e funções
mediante aproveitamento e enquadramento.
Conforme disposições do art. 41, § 3º da CF/1988, o aproveitamento é
forma de provimento derivado que implica no retorno do servidor público que se
encontra em situação de disponibilidade a cargo de atribuições e vencimentos
compatíveis, no caso em tela o requerente pertence do Quadro em Extinção da
Administração Pública Federal e encontram-se cedidos ao Governo do Estado de
Rondônia.
Art. 41....
§ 1º ...
§2 ...
§ 3º “Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo”.

A Lei 8112/1990, em seu art. 37, dispõe que ocorre a redistribuição
quando o servidor é deslocado de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no
âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder,
com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, cumpridos os requisitos básicos,
quais sejam:
Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento
efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para
outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do
órgão central do SIPEC,
observados os seguintes preceitos:
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
I - interesse da administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
II - equivalência de vencimentos; (Incluído pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
III - manutenção da essência das atribuições do cargo; (Incluído pela
Lei nº 9.527, de 10.12.97)
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das
atividades; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação
profissional; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

5
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VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades
institucionais do órgão ou entidade. (Incluído pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
§ 1º A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e
da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos
de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. (Incluído
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato
conjunto entre o órgão central do SIPEC e os órgãos e entidades da
Administração Pública Federal envolvidos. (Incluído pela Lei nº 9.527,
de 10.12.97)
§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade,
extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade,
o servidor estável que não for redistribuído será colocado em
disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31.
(Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade
poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do SIPEC, e
ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado
aproveitamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Portanto, forte são os argumentos de que as alterações sugeridas
aperfeiçoam a Medida Provisória e evitam futuras judicializações.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO

6
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MPV 817
00095

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos
e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados
dos
ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se no art. 3º da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de
2018, o seguinte inciso VI:
“Art. 3º ...............................................................................
............................................................................................
VI - aplica-se aos servidores integrantes da carreira jurídica
de Assistente Jurídico optantes o disposto no art. 20 da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 e no art. 22 da lei
10.549, de 13 de novembro de 2002.
(NR)
...................................................................................”
JUSTIFICAÇÃO
A legislação que regulamentou as formas de transposição para as
demais carreiras publicas abrangidas pela EC 60/2009, deixou de observar os
ocupantes da carreira de Assistente Jurídico do Estado de Rondônia, o tratamento
dado à carreira de Assistente Jurídico em extinção da União Federal que tiveram o
cargo transformado em cargo Advogado da União da carreira de igual denominação
da Advocacia-Geral da União, art. 22 da lei nº 10.549, de 13 de novembro de 2002.

1
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Desde de 1980 os advogados públicos contratados sob o título de
Assistente Jurídico, compuseram um único quadro jurídico do ex-Território e Estado
de Rondônia. Com o advento e instalação do Estado de Rondônia e posteriormente
a Lei 8112/1990, os advogados contratados antes da instalação do Estado
passaram a fazer parte de quadro da União e os contratados após a instalação do
Estado de Rondônia passaram a pertencer ao Quadro do Estado de Rondônia, por
força
lei
Complementar
da
41, de 22 de dezembro de 1981.
Em 11 de novembro de 2009, veio a Emenda Constitucional n. 60, que
altera o art.89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para dispor sobre
o quadro de servidores civis e militares do ex-Território Federal de Rondônia,
transpondo-os para o Quadro da União assegurados os direitos e vantagens a eles
inerentes, in verbis:
“Art. 89: Os integrantes da carreira policial militar e os servidores
municipais do ex-Território Federal de Rondônia que, comprovadamente, se
encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele exTerritório na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os
policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de
22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado
de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de
1987, constituirão, mediante opção, quadro em extinção da administração federal,
assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a
qualquer título, de diferenças remuneratórias.”
Os advogados - Assistentes Jurídicos, que por força das legislações
pertinentes permaneceram no Quadro da União, com o decorrer do tempo e da
regularização da carreira pela União Federal, foram transpostos para a

extinta

carreira
art. 20, de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, criada pelo
inciso III, da lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, cujo cargo foi
posteriormente transformado em cargo de Advogado da União da carreira de igual
denominação da Advocacia-Geral da União, conforme art. 22 da Lei nº 10.549, de 13
de novembro de 2002.
A situação se encontra sedimentada com o julgamento da ADI 2.731
pelo Supremo Tribunal Federal que considerou constitucional a MP 43/02, a qual
transformou os assistentes jurídicos da AGU em advogados da União. Foi entendido
2
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que a reestruturação de cargos não ofendia o artigo 131, que exige lei complementar
para dispor sobre a organização e funcionamento da AGU.
Considerando os termos da EC 60/2009, tratamento diverso não se
admite aos advogados Assistentes Jurídicos, atuais servidores ocupantes do cargo,
abrangidos e amparados pela dita Emenda Constitucional 60, que assegura a opção
ao quadro em extinção da administração federal e constituirão, mediante opção,
quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e as
vantagens a eles inerentes.
Ainda, a EC nº 79/2014, através do seu artigo 3º, assegura aos
servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e Rondônia incorporação ao
quadro em extinção da União e enquadramento em cargos de atribuições
equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras da
União, no nível de progressão alcançado, assegurados os direitos, vantagens e
padrões remuneratórios a eles inerentes. O artigo 4º, preceitua ainda que: Cabe à
União, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de
publicação desta Emenda Constitucional, regulamentar o enquadramento de
servidores estabelecido no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo
Único. No caso de a União não regulamentar o enquadramento previsto no caput, o
optante tem direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a
data do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.
Pois bem, existe todo o aparato legislativo constitucional de opções,
enquadramento e segurança dos direitos, vantagens e padrões remuneratórios
inerentes do cargo, entretanto a União Federal vem insistindo em enquadrar os
atuais Assistentes Jurídicos em outros cargos de nível superior, tratando-os de
forma discriminatória, evidenciando gritante desrespeito e preconceito com esses
profissionais que tanto contribuíram com a instalação e desenvolvimento do exTerritório Federal e atual Estado de Rondônia.
Os policiais civis e militares, também abrangidos pela EC 60/2009,
obtiveram tratamento igualitário aos atuais servidores da União, não havendo
justificativa para dar tratamento desigual aos Assistentes Jurídicos abrangidos pela
mesma Emenda Constitucional.

3
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A União vem recusando reiteradamente a transposição nos casos
análogos, sendo essa medida, que além de abusiva é inconstitucional, pois:
A EC 60/2009 não impôs nenhuma restrição temporal à



fruição do direito de transposição e integrar o Quadro em Extinção de Assistente
Jurídico da União;
Uma Lei de hierarquia inferior não pode limitar os direitos



concedidos pela EC nº 60/2009;
A União não efetuou a transposição devida logo após a EC



60/2009 e EC 79/2014, e nos prazos estabelecidos;
Os Assistentes Jurídicos a serem transpostos têm o direito



constitucional de transpor e serem enquadrados na extinta carreira de Assistente
Jurídico da Advocacia-Geral da União, criada pelo art.20, inciso III, da lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, cujo cargo foi posteriormente
transformado em cargo de Advogado da União da carreira de igual denominação da
Advocacia-Geral da União, conforme art. 22 da Lei nº 10.549, de 13 de novembro de
2002, por se encontrarem na mesma situação jurídica dos então Assistentes
Jurídicos da União e que o lapso temporal e as EC impõe tratamento isonômico.
Portanto, a presente emenda busca assegurar os mesmos direitos dos
Assistente Jurídicos da União que tiveram o cargo transformado em cargo de
Advogado da União da carreira de igual denominação da Advocacia-Geral da União,
art. 22 da lei nº 10.549, de 13 de novembro de 2002, aos Assistentes Jurídicos que
optaram pela transposição.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO

4
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MPV 817
00096

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos
e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados
dos
ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao caput do art. 3º e ao art. 20, da Medida Provisória nº 817, de
4 de janeiro de 2018, a seguinte redação:
“Art. 3º Nos casos da opção para a inclusão em quadro em
extinção da União de que tratam o caput do art. 2º inciso II, a Emenda
Constitucional nº 60 de 2009, a Emenda Constitucional nº 79 de 2014 e
a Emenda Constitucional nº 98 de 2017.
(NR)
................................................................................”
Art.
“ 20 . Os servidores integrantes do PCC-Ext, os referidos
no caput do art. 2º inciso II e os referidos nos incisos II e III do caput do
art. 3º ficam submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112,
(NR)
de 1990.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda visa aperfeiçoar a Medida provisória nº 817/2017,
compatibilizando-a com a Lei nº 8.878, de 11 maio de 1994, e com o artigo 1º da
Emenda Constitucional nº 79, de 2014.
1
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A Medida Provisória 817/2018 em seu art. 2º, inciso VIII do § 2º prevê
que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente
admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que o legislador
pretendeu enquadrar com a Lei nº 8.878/1994 com a mesma simetria e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o art. 20 desta Medida Provisória, submetidos ao
regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do art. 1º, incisos I, II, III do
parágrafo único e o art. 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que somente com a
inclusão desta emenda haverá a plena adequação e legítima compreensão do
cumprimento da Lei, dando segurança jurídica e isonomia.
Portanto, forte são os argumentos de que as alterações sugeridas
aperfeiçoam a Medida Provisória e evitam futuras judicializações.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO
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MPV 817
00097

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)

Disciplina
o
disposto
nas
Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº19, de 4 de
junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 21 da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, a
seguinte redação:
“Art. 21. Aos empregados de que trata o art. 12, sem prejuízo
dos demais requisitos constitucionais, legais e regulamentares para
o ingresso no quadro em extinção da administração pública federal,
serão assegurados os direitos e as vantagens inerentes aos seus
servidores. ” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da emenda é estabelecer uma isonomia de tratamento de
Territórios Federais transformados em estados no que tange aos critérios utilizados
para transposição dos seus servidores para o quadro em extinção da União.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda.
Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.
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Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO
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MPV 817
00098

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos
e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados
dos
ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o §5º do art. 13 da Medida Provisória nº 817, de 2018.

JUSTIFICAÇÃO
Cumpre informar que o referido parágrafo é inconstitucional, pois,
conforme previsão do inciso XXXVI, do Art. 5º da Constituição Federal: a lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda.
Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO

1
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MPV 817
00099

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos
e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados
dos
ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o §3º do art. 3º da Medida Provisória nº 817, de 2018.

JUSTIFICAÇÃO
Não há nenhuma razão para se manter no texto, dispositivo, que fere a
intenção legislativa contida na EC nº 60/2009, que garantiu o direito de transpor
àqueles que estavam prestando serviço ao ex-território de Rondônia, na data em
que foi transformado em Estado, bem como àqueles admitidos regularmente nos
quadros do estado de Rondônia até a data posse do primeiro governador eleito em
15 de março de 1987.
Ademais, o texto apresenta citação de Lei que é revogada na própria
MP, fato que poderá prejudicar a eficácia jurídica do comando legal, haja vista a
expressa revogação da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
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MPV 817
00100

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)

Disciplina

o

disposto

nas

Emendas

Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de
6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº19, de 4 de
junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 32 da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018,
a seguinte redação:
“Art. 32. Para fins do disposto nos arts. 5º e 6º da Emenda
Constitucional nº 98, de 2017, será considerada a data de 31 de
dezembro de 1987.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
para
O art. 32 da Medida Provisória nº 817, de 2018, estabelece que, “
fins do disposto nos arts. 5º e 6º da Emenda Constitucional nº 98, de 2017, será
1
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considerada a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de
1987, nos termos da Emenda Constitucional nº 60, de 2009.”
Ora, trata-se de norma interpretativa inconstitucional, uma vez que
restringe o que consta da referida Emenda Constitucional nº 98, de 6 de dezembro
de 2017, cujos arts. 5º e 6º somente fazem referência ao ano de 1997, sem a
limitação prevista nesse dispositivo da Medida Provisória.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda modificativa.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO
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MPV 817
00101

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)

Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos
e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados
dos
ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso II do art. 3º da Medida Provisória nº 817, de 4 de
janeiro de 2018, a seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................................................
...............................................................................................
,II inativos
– aplica-se
e aos policiais civis ativos
pensionistas optantes, inclusive àqueles a que se refere o art. 6º da
Emenda Constitucional nº 79, de 2014, e o art. 6º da Emenda
Constitucional nº 98, de 2017, a tabela de subsídios de que trata o
Anexo VI à Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006;
(NR)
......................................................................................”

1
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JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é esclarecer a situação dos policiais
civis inativos e seus pensionistas, compatibilizando o seu art. 3º, II, com o que já
está previsto no art. 35, III.
Não há, aqui, de fato, alteração de mérito, mas, tão somente, a
explicitação do texto.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO
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MPV 817
00102

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos
e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados
dos
ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação aos incisos I, II, V, VI, VIII e ao § 2º e §5º do
art. 2º, aos incisos I e III do art. 12 e inclua-se o inciso IV no § 1º do art. 12, da
Medida Provisória 817, de 04 de janeiro de 2018.

“Art. 2º.......................................................................
I – os integrantes da carreira policial militar e os servidores
municipais

do

ex-Território

Federal

de

Rondônia

que,

comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas
funções

prestando

serviço

àquele

ex-Território

Federal

ou

as

prefeituras nele localizadas na data em que foi transformado em
Estado.
II – os servidores da administração direta e indireta,
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de
economia mista, os servidores municipais do Ex-Território de
Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio de 1994
absorvidos

pela

administração

direta,

os

policiais

militares

1

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1350

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22
de dezembro de 1981 e aqueles admitidos regularmente nos quadros
do estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador
eleito, em 15 de março de 1987;
...............................................................................
V – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os
ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, nos casos do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo
funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo
empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública
dos ex-Territórios Federais, dos Estados ou das prefeituras neles
localizadas;
VI – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os
ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro de
1993, nos casos do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo funcional,
de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício,
estatutário ou de trabalho com empresa pública ou sociedade de
economia mista que haja sido constituída pelos ex-Territórios Federais
ou pela União para atuar no âmbito deles, inclusive as extintas;
VIII – os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional
nº 60, de 2009, demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954,
de 2000, do Decreto nº 8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000,
e do Decreto nº 9.044, de 2000, do Estado de Rondônia, bem como
os demitidos ou exonerados da administração indireta até o
exercício de 2000.
..........................................................................

2
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§ 2º O enquadramento decorrente da opção prevista neste
artigo, para os servidores, para os policiais, civis ou militares, e para as
pessoas a que se referem os incisos III, IV e V do caput, que tenham
revestido essa condição, entre a transformação dos ex-Territórios em
Estados em 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro
de 1993, nos casos do Amapá e de Roraima, ocorrerá no cargo em que
foram originariamente admitidos ou em cargo equivalente.
...........................................................................

§ 5º As pessoas a que se referem este artigo, para efeito de
exercício em órgão ou entidade da administração pública estadual ou
municipal dos Estados de Rondônia, do Amapá e de Roraima, farão
jus à percepção de todas as gratificações e dos demais valores que
componham a estrutura remuneratória dos cargos em que tenham sido
enquadradas, ficando vedada, a sua redução ou supressão por motivo
de cessão ao Estado ou a seu Município”

“Art. 12. ........................................................
§ 1º ...............................................................
I

–

aos

empregados

que

tenham

mantido

vínculo

empregatício amparado pelo mesmo contrato de trabalho em vigor em
15 da março de 1987;
III - os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional nº
60, de 2009, demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954,
de 2000, do Decreto nº 8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000,
e do Decreto nº 9.044, de 2000, do Estado de Rondônia, bem como
os demitidos ou exonerados da administração indireta até o
exercício de 2000.
IV – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que
o ex-Território Federal foi transformado em Estado ou entre esta
data e 15 de março de 1987, relação ou vínculo empregatício com
3
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empresa pública ou sociedade de economia mista que haja sido
constituída pelo ex-Território Federal ou pela União para atuar no
âmbito do ex-Território Federal, inclusive as extintas.
...............................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa promover a isonomia das condições para a
inclusão dos servidores dos ex-Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá nos
quadros da União.
Além disso a emenda amplia as condições para inclusão para novas
situações de vínculos, como os empregados das empresas públicas e sociedades
de economia mista, garantindo-lhe dessa forma a todos os servidores o princípio
constitucional da isonomia.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda modificativa.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO
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MPV 817
00103

MEDIDA
.
PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018
(Do Poder Executivo)
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de
novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos
e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados
dos
ex-Territórios
Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso I do art. 35 da Medida Provisória nº 817, de 4 de
janeiro de 2018, a seguinte redação:
“Art. 35. ..............................................................................
I – aos aposentados, reformados, inclusive militares da
reserva remunerada, e pensionistas de que trata o art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 98, de 2017, e o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 60, de 2009, vinculados aos respectivos regimes
próprios de previdência dos Estados do Amapá, de Roraima e de
Rondônia;
.....................................................................................”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
1
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A presente emenda visa promover a isonomia das condições para a
inclusão dos servidores dos ex-Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá nos
quadros da União.
Além disso a emenda amplia as condições para inclusão para novas
situações de vínculos, como os empregados das empresas públicas e sociedades
de economia mista, garantindo-lhe dessa forma a todos os servidores o princípio
constitucional da isonomia.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda modificativa.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO
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MPV 817
00104

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro
de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e
nº 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe
sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que
trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de
junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Modificam-se o art. 8º e seu § 1º, o art. 11 e seu § 8º, o art. 16 e o art. 17
e seu § 3º e acrescente-se o art. 36 e seu parágrafo único, remunerando-se os demais,
da Medida Provisória 817, de 04 de janeiro de 2018, com a seguinte redação:
“Art. 8º Fica criado o Plano de Classificação de Cargos dos ExTerritórios Federais - PCC-Ext, composto dos cargos efetivos de nível
superior, técnicos profissionalizantes, intermediário e auxiliar dos exTerritórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima e Municípios,
integrantes do quadro em extinção da União, cujos ocupantes tenham
obtido o deferimento da opção de que tratam as Emendas Constitucionais
nº 60, de 2009, nº 79, de 2014, e nº 98, de 2017.
§ 1º Os cargos de níveis superiores, técnico profissionalizante,
intermediário e auxiliar dos optantes de que trata o caput serão
enquadrados no PCC-Ext de acordo com as respectivas denominações,
atribuições e requisitos de formação profissional.
...............................................................................” (NR)
1
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Fica instituída a Gratificação de Desempenho do

Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais - GDExt,
devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo de níveis superior,
técnico profissional, intermediário e auxiliar do PCC-Ext.
.........................................................................................
§ 8º Os ocupantes dos cargos de provimento efetivo de níveis
superior, técnico profissionalizante, intermediário e auxiliar do PCC-Ext
poderão ter exercício em qualquer dos órgãos e entidades da
administração estadual ao qual estão vinculados, ou dos respectivos
Municípios, sem prejuízo do recebimento da GDExt, aplicando-se, quanto
à sistemática de avaliação, o disposto neste artigo. ” (NR)
“Art. 16. As pessoas a que se refere esta Medida Provisória
prestarão serviços aos respectivos Estados ou a seus Municípios, na
condição de servidores cedidos, sem ônus para o cessionário, até seu
aproveitamento em remoção a órgão ou entidade da administração
federal direta, autárquica ou fundacional, podendo os Estados, por conta
e delegação da União, adotar os procedimentos necessários à cessão de
servidores a seus Municípios. ” (NR)
“Art. 17. O aproveitamento dos servidores e empregados
,previsto no art. 16 se dará por ato de remoção cessão ou pela alteração
de exercício para compor força de trabalho.
......................................................................................
§ 3º Os servidores e empregados pertencentes ao Quadro em
Extinção da União, oriundos dos ex-Territórios Federais do Amapá,
Rondônia e Roraima, bem como de seus respectivos Municípios, poderão
ser
removidos
cedidos,

para os outros entes federativos e para as

entidades da administração pública federal indireta, observado o disposto
nas normas do Poder Executivo sobre cessão e
remoção

de pessoal.

............................................................................” (NR)
“Art. 36. Fica reaberto, para os servidores ocupantes dos
2
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cargos de Agente em Atividade Agropecuária integrantes do PCC-Ext, de
que trata o art. 5º da Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013, por noventa
dias contados da data de publicação desta Lei, o prazo para opção pela
Estrutura Remuneratória Especial dos servidores que integrantes do
cargo emprego de Agentes em Atividade Agropecuária do Ministério da
Agricultura, observado o disposto no seu art. 20, na forma do Termo de
Opção constante do Anexo VII a esta Medida Provisória.
Parágrafo único. Os servidores que, nos termos das Emendas
Constitucionais nº 60, de 2009, nº 79, de 2014, e nº 98, de 2017, tenham
feito a opção pelo enquadramento no PCC-Ext, de que trata o art. 8º,
poderão optar pela Estrutura Remuneratória Especial, sendo-lhes
assegurada a paridade e integralidade dos vencimentos dos servidores do
Ministério da Agricultura, independentemente de Plano de Cargos e
Salário PCCs, já consolidado, desde que a solicitação seja formalizada no
prazo de noventa dias a partir do seu enquadramento no PCC-Ext.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda visa aperfeiçoar a Medida provisória nº 817/2017,
compatibilizando-a com a Lei nº 8.878, de 11 maio de 1994, e com o artigo 1º da
Emenda Constitucional nº 79, de 2014.
A Medida Provisória 817/2018 em seu art. 2º, inciso VIII do § 2º prevê que
os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente admitidos ou
em cargos equivalentes, da mesma forma em que o legislador pretendeu enquadrar
com a Lei nº 8.878/1994 com a mesma simetria e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os servidores
passa a ser conforme o art. 20 desta Medida Provisória, submetidos ao regime jurídico
instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do art. 1º, incisos I, II, III do
parágrafo único e o art. 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que somente com a
inclusão desta emenda haverá a plena adequação e legítima compreensão do
cumprimento da Lei, dando segurança jurídica e isonomia.
3
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Portanto, forte são os argumentos de que as alterações sugeridas
aperfeiçoam a Medida Provisória e evitam futuras judicializações.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO

4
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MPV 817
00105

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)

Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos
ex-Territórios Federais, integrantes do
quadro em extinção de que trata o art. 89 do
Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e o art. 31 da Emenda
Constitucional nº19, de 4 de junho de 1998,
e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
O inciso II do art. 2º, o art. 3º e o art. 20 da Medida Provisória 817, de
2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º.................................................................................
............................................................................................
II - os servidores da administração direta e indireta,
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia
mista, os servidores municipais do Ex-Território de Rondônia, os
abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio de 1994 absorvidos pela
administração direta, os policiais militares alcançados pelo disposto no
art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 e
aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia
até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de
1987;
....................................................................................” (NR)
“Art. 3º Nos casos da opção para a inclusão em quadro em
extinção da União de que tratam o inciso II do caput do art. 2º, a
Emenda Constitucional nº 60 de 2009, a Emenda Constitucional nº 79
1
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de 2014 e a Emenda Constitucional nº 98 de 2017.
.......................................................” (NR)
“Art. 20. Os servidores integrantes do PCC-Ext, os referidos
no inciso II do caput do art. 2º e os referidos nos incisos II e III do caput
do art. 3º ficam submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº
8.112, de 1990. ” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda visa aperfeiçoar a Medida provisória nº 817/2017,
compatibilizando-a com a Lei nº 8.878 de 11 maio de 1994 e com o artigo 1º da
Emenda Constitucional nº 79 de 2014 nos seguintes termos:
O artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, estabelece
expressamente como parte beneficiada os servidores da administração direta e
indireta dos ex-Territórios do Amapá e de Roraima.
Administração direta e indireta inclui as empresas de economia mista e
as empresas públicas.
Na regulamentação proposta na Medida Provisória nº 660, de 24 de
novembro de 2014 houve restrição ao mencionar os servidores abrangidos pelo
dispositivo Constitucional, quando foram mencionados aqueles da administração
direta, das autarquias e das fundações.
O Decreto nº 8.365 de novembro de 2014 no art. 6º parágrafo 5º exclui
os servidores de empresa públicas e sociedades de economia mista.
Art. 6º É vedada a admissão no quadro em extinção da
União, com fundamento na Emenda Constitucional nº 79, de 2014, dos
V - empregados de empresas públicas ou sociedades de
economia mista;
A definição das instituições que compõem as administrações direta e
indireta consta no artigo 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, o qual transcrevemos o inciso II, referente a administração indireta, para
melhor clareza.
2
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A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida
Provisória 473 de 1994 quando o legislador previu o retorno dos servidores
prejudicados pelo Governo Federal em 1990 com as extinções de empresas
públicas e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e
empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e
sociedades de economia mista sob controle da União que, no período
compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992,
tenham sido:
I- exonerados ou demitidos com violação de dispositivo
constitucional ou legal;
II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com
violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de
cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação
política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade
profissional em decorrência de movimentação grevista.
Parágrafo

único.

O

disposto

neste

artigo

aplica-se,

exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou
de emprego permanente à época da exoneração, demissão ou
dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no
cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso,
naquele resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que
formulem

requerimento

fundamentado

e

acompanhado

da

documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias,
contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°,
assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado
documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de
junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363, de 2000) (grifo nosso).
3
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A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º prevê
que os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente
admitidos ou em cargos equivalentes, da mesma forma em que o legislador
pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994 com a mesma simetria e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os
servidores passa a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória, submetidos ao
regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I, II,
III do parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que
somente com a inclusão desta emenda haverá a plena adequação e da legítima
compreensão do cumprimento da Lei, dando segurança jurídica, da isonomia e do
enquadramento legal.
Forte são as razões que nos deram total convicção nesta Emenda, com
base nos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal, das instâncias jurídicas de
primeira e segunda instâncias, de parecistas ilibados e de consultorias dessa Casa,
de que as alterações sugeridas aperfeiçoam a medida provisória, exalta a justiça,
evita judicializações danosas ao país e que nos levaram a propor aos Nobres Pares
o justo acolhimento.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO

4
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MPV 817
00106

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado André Abdon
EMENDA ADITIVA Nº __________
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817/2018, DE 4 DE JANEIRO DE 2018
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais
nº 60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017,
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31
da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.
O art. 2º da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, passa a vigorar
com o seguinte inciso IX:
“Art. 2º .......................................................
....................................................................
IX – o servidor ou policial, civil ou militar, regularmente admitido
pelos Estados de Rondônia, do Amapá e de Roraima, em face de
concurso público no qual o respectivo edital de convocação tenha sido
autorizado e publicado:
a) no Estado de Rondônia, entre a data de sua transformação em Estado
e março de 1987; e
b) nos Estados do Amapá e Roraima, entre a data de sua transformação
em Estado e outubro de 1993.
....................................................................”
JUSTIFICAÇÃO
Busca-se com a presente corrigir a lacuna existente no texto da Medida
Provisória nº 871/2018, considerando-se para tanto, o texto promulgado das Emendas
Constitucionais nºs 79/2014 e 98/2017, que mencionam de forma clara o direito de
exercerem a opção para os quadros em extinção da Administração Pública Federal, dos
servidores, civis e militares, que foram admitidos no quadro de pessoal dos Estados de
Rondônia, do Amapá e de Roraima, na fase de instalação desses Estados.
Ocorre que, na linha da interpretação já manifestada pelo Supremo Tribunal
Federal reconhecendo que a fase de instalação dos Estados do Amapá e de Roraima se
inicia com a posse de seus governadores eleitos, o que se deu na data de 1º/01/1991,
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resta então protegido o direito dos servidores que prestaram concurso público até
outubro/1993 e foram regularmente admitidos nos quadros de pessoal desses Estados
até a data limite da denominada “fase de instalação”, a qual, segundo o que já sufragado
pelo STF, e com base no disposto no art. 235, IX, “a”, da CF/1988, encerrou-se em
1º/01/1996.
De igual modo, ressaltar que é preciso superarmos alguns pontos cruciais de
interpretação e entendimento na medida em que, quer nos parecer, há pontuais e sutis
divergências quanto ao que seria o alcance técnico dos termos “transformação” (dos
ex-territórios de Amapá e Roraima) e “instalação” (dos Estados do Amapá e Roraima),
os quais constantes da EC nº 98/2017, esclarecimento que é essencial para que sejam
agasalhadas as pretensões dos servidores que se submeterem ao crivo do CONCURSO
PÚBLICO no período da transformação dos Ex-Territórios em Estados até as datas de
MARÇO/1987 para Rondônia, e OUTUBRO/1993 para o Amapá e Roraima, sem
necessidade alguma de desfiguração do que estabelecido originalmente nas respectivas
EC’s 79/2014 e 98/2017.
É que o Excelso Pretório, em repetidos momentos, e como já frisado, tem
assentamento jurídico do que seria o denominado “PERÍODO DE INSTALAÇÃO” dos
Estados do Amapá e de Roraima, firmando sólido entendimento de que tal permeia a
data de posse do 1º governador eleito e os cinco anos imediatamente posteriores, logo,
de 01/01/1991 à 01/01/1996, assim o fazendo em homenagem ao que estabelece o art.
14, § 1º, da Constituição Federal de 1988, in verbis:
“Art. 14. Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são
transformados em Estados Federados, mantidos seus atuais limites
geográficos.
§ 1º A instalação dos Estados dar-se-á com a posse dos governadores
eleitos em 1990.”
De igual modo, a posição adotada pela AGU, que de forma absolutamente
inequívoca também já pacificou posição no sentido de sustentar de forma cristalina a
distinção entre ATO DE TRANSFORMAÇÃO e ATO DE INSTALAÇÃO, senão,
vejamos:
“A opção pela estipulação do termo inicial do prazo previsto no art. 235 da
Constituição Federal como sendo a data da posse do Governador do Estado
de Roraima, eleito no pleito de 1990, implica equiparação do ato de
criação deste Estado com o ato de sua instalação. Tal equiparação não (...)
parece lícita em face do disposto no texto constitucional vigente, dado que
(...), antes mesmo do ato de instalação, Roraima já havia adquirido, com a
promulgação da Constituição Federal, o status constitucional de Estado,
por força do mandamento constitucional inscrito no caput do art. 14 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias” (ADI 1903/RR)
No mesmo sentido, a Advocacia Geral da União, ao se manifestar nos autos
da ADI 1921, também fez citações às manifestações do STF, em decisão que inclusive
teria o condão de vincular futuras decisões sobre o tema, pontuando que “criação e
instalação de um Estado, são fenômenos jurídicos absolutamente distintos”, o que
demonstra razoabilidade e sintonia jurídica do que se postula nesta presente emenda,
que é possibilitar aos servidores concursados nos períodos de transformação dos
Estados do Amapá, Rondônia e Roraima, exercerem legitimamente à opção de
transposição.
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Sala da Comissão,

Deputado ANDRÉ ABDON
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MPV 817
00107

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado André Abdon
EMENDA ADITIVA Nº __________
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817/2018, DE 4 DE JANEIRO DE 2018
Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais
nº 60, de 11 de novembro de 2009, nº 79, de 27 de
maio de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017,
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31
da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de
1998, e dá outras providências.
Acrescente-se o seguinte parágrafo 4º, ao artigo 12, da Medida Provisória nº 817, de 04
de janeiro de 2018:
“Art. 12. ......................................................................
....................................................................................
§ 4º O disposto no caput para os empregados públicos da administração
direta e indireta, no estado de Rondônia e seus municípios, a que se refere o
parágrafo 1º e incisos I, II e II; os empregados públicos dos estados de
Roraima e do Amapá e seus municípios, de que trata o parágrafo 2º e os
incisos I, II e III, compreende o vínculo empregatício com as seguintes
entidades:
I - Estado de Roraima e municípios:
a) Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA
b) Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAER
c) Companhia de Eletricidade de Roraima - CER
d) Boa Vista Energia
e) Telecomunicações de Roraima - TELAIMA
f) Extinto Banco de Roraima - BANRORAIMA
g) Extinto Banco do Estado de Roraima - BANER
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h) Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Município de
Boa Vista – EMHUR
I) Eletronorte/RR
II - Estado do Amapá e municípios:
a) Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
b) Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA
c) Empresa de Telecomunicação do Amapá - TELEAMAPÁ
d) Extinto Banco do Estado do Amapá - BANAP
e) ENDESUR
f) Banco do Extinto Território do Amapá
g) Eletronorte/AP
III - Estado de Rondônia e municípios:
a) Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD
b) Centrais Elétricas de Rondônia - CERON
c) Telecomunicações de Rondônia - TELERON
d) Eletronorte/RO
e) Extinto Banco do estado de Rondônia - BERON
f) Serviço de Abastecimento de Água de Cacoal

JUSTIFICAÇÃO
A Emenda Constitucional 98/2017 contemplou, igualmente ocorreu com a EC
79/2014, os empregados da administração indireta. Porém agora, consta no texto da EC
98, a descrição das entidades que compõem a administração indireta, que são: as
autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
Assim, os empregados que hajam mantido qualquer relação ou vinculo
empregatício, estatutário ou de trabalho, com entidades da administração indireta, em
Roraima e no Amapá, no período de 1988 a outubro de 1993 e, em Rondônia, no
período de 1981 a 1987 poderão integrar, por meio de assinatura de um termo de opção,
o quadro em extinção da administração federal.
Considerando que a norma constitucional abarcou tanto os servidores da
administração direta, quanto aqueles da administração SF/18003.51264-13 indireta,
incluídas nesse rol, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, não
poderia as normas infraconstitucionais, restringir o alcance normativo, a qualquer
pessoa que assine o termo de opção, especialmente, pelo fato do optante ser de uma ou
outra entidade da administração indireta.
E, ao enxergar a aplicação futura dos dispositivos da EC 98 e sua
regulamentação, não se pode correr riscos de se ter excluídos, empregados de qualquer
das entidades, que se encontravam sediadas nos Territórios Federais e, após a
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transformação em estado, os mesmos empregados que contribuíram sobremaneira, na
instalação dos entes federados.
E, a EC 98 ampliou o alcance das empresas, cujos trabalhadores podem optar
pelo quadro em extinção da administração federal, ao estabelecer que são as empresas
públicas ou sociedades de economia mista, inclusive as extintas, que hajam sido
constituídas pelo ex-Território ou pela União, para atuar no âmbito do ex-Território
Federal.
Vê-se claramente, que o direito de opção pelo quadro em extinção, se estende
não somente aos empregados das entidades criadas pelo ex-Território ou pelo estado, no
período de abrangência da EC 98, mas, também, as entidades constituídas pela própria
União, para atuar no Território de Roraima, de Rondônia e do Amapá. Assim, até
mesmo as empresas telefônicas, que faziam parte do governo federal, portanto,
constituídas pela União e suas subsidiárias que atuavam em cada Território, conforme
dispõe o artigo primeiro da EC SF/18003.51264-13 98, seus empregados tem direito a
opção pelo quadro da administração federal.
Vejamos um pouco da história do Sistema Telebrás, reproduzido do site:
http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=41:
Anos 60:
O primeiro passo para o desenvolvimento ordenado das
telecomunicações no Brasil foi dado com a aprovação pelo
Congresso Nacional, em 27 de agosto de 1962, da Lei 4.117,
instituindo o Código Brasileiro de Telecomunicações,
responsável pela transformação radical do panorama do
setor, disciplinando os serviços telefônicos e colocando-os
sob o controle da autoridade federal. (grifei)
......................................................
Anos 70:
No início dessa década o serviço de telefonia de longa
distância apresentava um bom nível de qualidade e a
telefonia urbana era deficiente. Como solução foi autorizada
a criação de uma sociedade de economia mista através da
Lei 5792, de 11 de julho de 1972. Assim nascia a
Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS, vinculada
ao Ministério das Comunicações, com atribuições de
planejar, implantar e operar o SNT.
Neste sentido a TELEBRAS instituiu em cada estado uma empresa-polo e
promoveu a incorporação das companhias telefônicas existentes, mediante aquisição de
seus acervos ou de seus controles acionários.
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Portanto, está comprovado pela transcrição dos fatos históricos, que as
empresas telefônicas vinculadas ao sistema Telebrás foram criadas por lei aprovada no
Congresso Nacional e estava sob vinculação do Ministério das Comunicações, por
conseguinte, da União.
Somente em 29 de julho de 1998, o sistema Telebrás foi privatizado pelo
governo federal. Ou seja, cinco anos após o período estipulado na EC 98, para a
comprovação de relação ou vínculo empregatício, o que confere o direito aos
trabalhadores de todas as empresas públicas ou sociedades de economia mista a integrar
o quadro em extinção da administração federal. Com tamanho alcance faz-se necessário
constar na lei de regulamentação, o rol nominativo de todas as entidades da
administração indireta, abarcada pelo artigo primeiro da EC 98. Essa descrição das
empresas públicas e sociedades de economia mista assegura aos seus optantes, de
maneira incontestável, o direito ao vinculo com a administração pública federal.
E, para maior clareza do conceito e finalidade de Empresa Pública e Sociedade
de
Economia
Mista,
destaco
a
definição
do
site
da
Jusbrasil:
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1042265/qual-oconceito-e-a-finalidade-de-empresapublica-e-sociedade-deeconomia-mista
As empresas públicas e as sociedades de economia mista são
EMPRESAS ESTATAIS, isto é, sociedades empresariais que
o Estado tem SF/18003.51264-13 controle acionário e que
compõem a Administração Indireta.
Empresa pública é Pessoa Jurídica de Direito Privado,
constituída por capital exclusivamente público, aliás, sua
denominação decorre justamente da origem de seu capital,
isto é, público, e poderá ser constituída em qualquer uma das
modalidades empresariais.
Sociedade de Economia Mista é Pessoa Jurídica de Direito
Privado, constituída por capital público e privado, por isso
ser denominada como mista. A parte do capital público deve
ser maior, pois a maioria das ações devem estar sob o
controle do Poder Público. Somente poderá ser constituída
na forma de S/A.
Ambas, como regra, têm a finalidade de prestar serviço
público e sob esse aspecto serão Pessoas Jurídicas de
Direito Privado com regime jurídico muito mais público do
que privado, sem, contudo, passarem a ser titulares do
serviço
prestado,
pois
recebem
somente,
pela
descentralização, a execução do serviço. Outra finalidade
está na exploração da atividade econômica, o que será em
caráter excepcional, pois de acordo com a Constituição
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Federal o Estado não poderá prestar qualquer atividade
econômica, mas somente poderá intervir quando houver:
- relevante interesse coletivo ou imperativos da segurança
nacional.
Vejamos a regra constitucional que trata do assunto:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição,
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só
será SF/18003.51264-13 permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei. (grifos nossos)
Por fim, as EMPRESAS ESTATAIS serão criadas por
autorização de lei específica com o devido registro dos atos
constitutivos, e sua extinção, por paralelismo jurídico,
também se dará por lei. Vejamos sua previsão no inciso XIX
do
somente
art. 37por
da lei
CR/88 , in verbis: XIX específica
e autorizada
poderá
a ser criada autarquia
instituição de empresa pública, de sociedade de economia
mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste
último caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19 , de 1998) (grifos nossos)
A descrição nominativa das empresas públicas e sociedades de economia
mista de cada estado, proposta nesta emenda revela-se uma importante prudência, visto
que, na análise do caso concreto, ou seja, dos processos dos optantes, momento este, em
que de fato, se concretizará o direito de todas as pessoas envolvidas na incorporação ao
quadro da União, o governo federal, com a atuação de seu órgão executor poderá
suprimir, o direito de empregado de determinada entidade, seja por motivo de uma
interpretação restritiva, ou mesmo, pela omissão da lei, o que seria decepcionante, para
um número considerável de pessoas, que aguardam o momento da execução da EC 98.
SF/18003.51264-13.
É evidente que esta emenda, não altera em conteúdo ou legalidade, o teor da
Medida Provisória, haja vista a grande abrangência da EC 98, mas sim, essa proposição
lhe confere maior segurança e confiabilidade na fase de execução e também, aos
próprios empregados da administração indireta, que aspiram ter seu direito reconhecido,
conforme consta estabelecido na norma Constitucional.
Também não haverá aumento de despesa haja vista a previsão no capitulo
III, que trata do enquadramento dos empregados públicos que à rigor engloba todas as
empresas públicas e sociedades de economia mista aqui listadas em alíneas, apenas
como zelo e precaução.
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Portanto, esses são os motivos que ensejam a apresentação desta emenda e
conto com o apoio dos parlamentares desta Comissão, no sentido de acolhê-la.
Sala da Comissão,

Deputado ANDRÉ ABDON
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MPV 817
00108

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EMITIR PARECER SOBRE
A MEDIDA PROVISORIA N°817, DE 2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 04 DE
JANEIRO DE 2018

EMENDA Nº

...........................

Disciplina
o
disposto
nas
Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de 2009,
nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de
salários, vencimentos, soldos e demais vantagens
aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos
empregados dos ex-Territórios Federais, integrantes
do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e o art.
31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho
de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescentem-se os parágrafos 5º e 6º ao artigo 29, da Medida Provisória 817,
de 2018:
§ 5º Os servidores a que se refere o caput deste artigo, serão
enquadrados nos cargos de Analista de Planejamento e Orçamento, nível
superior e Técnico de
Planejamento e Orçamento, nível intermediário da
Carreira de Gestão Governamental e nos cargos de Auditor Federal de
Finanças e Controle, nível
superior e Técnico Federal de Finanças e
Controle, nível intermediário da Carreira de Finanças e Controle.
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§ 6º Aplica-se aos servidores optantes ao enquadramento nos cargos a
que se
refere o § 5º, os valores de subsídios fixados nas tabelas “a”, “b” e
“c” do
anexo IV, à Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, para os
servidores de
nível superior e intermediário respectivamente.

JUSTIFICATICAÇÃO
Justifica-se a emenda aditiva para garantir o enquadramento de
servidores dos extintos Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia, em
cargos de atribuições equivalentes e assemelhadas de planos de cargos e
carreiras da União, que se traduz no resgate de direitos destes servidores
que exercem, há décadas, as atribuições iguais, compatíveis, idênticas, com as
dos servidores lotados nos órgãos de planejamento, orçamento e controladoria
da administração pública direta, autárquica e fundacional.
O texto disposto no art. 29 da Medida Provisória nº 817/18 não dispõe
do enquadramento nos cargos, somente direciona as tabelas de subsídios,
deixando a categoria dos servidores dos ex-Territórios sem o devido amparo
legal que possa garantir seus direitos.
Embora na época da criação das carreiras de Planejamento, Orçamento
e de Controladoria, 1987, os servidores do então Território Federal do Amapá,
Roraima e Rondônia, lotados e em exercício e, em pleno desempenho de
atribuições de planejamento e controle interno nos ex-Territórios, não tiveram o
mesmo tratamento dos servidores da União lotados nas secretarias de
Planejamento dos Ministérios e Órgãos da Presidência da República, e até a
presente data, anseiam pelo reconhecimento do direito à inclusão nessas
carreiras.
Deste modo, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional
nº 79/14 que, no art. 3º, restabelece o direito dos servidores dos ex-Territórios,
até hoje lotados na SEPLAN e Controladoria, de serem enquadrados em
cargos e atribuições correlatas ou assemelhadas com as existentes nos órgãos
federais, com garantia de padrão remuneratório inerente.
Deve ser ressaltado que aos servidores efetivos e regulares
originalmente enquadrados nas carreiras de Planejamento e Orçamento e
Controladoria, por força da Lei nº 8.270/91, cujo art 10 foi regulamentado pelo
Decreto nº 491/92, não foi exigido concurso público especifico para o efetivo
enquadramento nos cargos de Analista de Planejamento e Orçamento, nível
superior e Técnico de Planejamento e Orçamento, nível intermediário da
Carreira de Planejamento e Orçamento e nos cargos de Analista de Finanças e
Controle, nível superior e Técnico de Finanças e Controle, nível intermediário
da Carreira de Finanças e Controle, apenas, as atribuições/funções exercidas
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por esses servidores que são as mesmas que exercem os servidores dos exTerritórios.
É certo afirmar que, os referidos servidores a partir de 1991 – ano de
implantação dos Estados do Amapá e Roraima – no desempenho das
funções/atribuições de planejamento, orçamento e controle, muito contribuíram
para o desenvolvimento da organização administrativa dos novos estados, no
entanto, não foram enquadrado nas funções referidas. Resalte-se: esses
servidores desempenhando as mesmas atribuições, desde a década de 1980,
não tiveram igual tratamento, apesar de exercerem as mesmas atividades
criadas pela legislação retrocitada.
Resta comprovado, que os ocupantes dos cargos acima referidos no
âmbito dos ex-Territórios sempre desempenharam e desempenham as
mesmas atribuições dos analistas de Planejamento, Orçamento e Técnicos de
Planejamento, Orçamento e Finanças da União, e portanto deve ser aplicadas
aos ex- Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia as mesmas
vantagens e benefícios previstos na Lei nº 11.890/2008, resgatadas pelo art. 3º
da EC Nº 79/2014.
Portanto, solicitamos o acolhimento da emenda aditiva para garantir a
aplicabilidade eficaz do disposto no art. 29 da Medida Provisória 817/2018, com
a finalidade de permitir tratamento justo aos servidores dos ex-Territórios.

Sala da Comissão em

de

de 2018.
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Deputado HIRAN GONÇALVES
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

proposição

07/02/2018

MPV 817/2018
Autor

nº do prontuário

Dep. Lindomar Garçon (PRB/RO)
1

 Supressiva
Página

2.  Substitutiva

Artigo

3. X Modificativa

4.



Parágrafo

5.

Aditiva

Inciso

 Substitutivo global
alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Os arts. 2º, 3º e 20 da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.
2º.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
II - os servidores da administração direta e indireta, autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedade de economia mista, os servidores municipais do
Ex-Território de Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de maio de
1994 absorvidos pela administração direta, os policiais militares alcançados pelo
disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 e
aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data
de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;
........................................................................................................................” (NR)
“Art. 3º Nos casos da opção para a inclusão em quadro em extinção da União de
que
caput
tratam o inciso II do
do art. 2º, a Emenda Constitucional nº 60 de
2009, a Emenda Constitucional nº 79 de 2014 e a Emenda Constitucional nº 98
de
2017:
........................................................................................................................” (NR)
“Art. 20 Os servidores integrantes do PCC-Ext, os referidos no o inciso II do
caput do art. 2º e os referidos nos incisos II e III do caput do art. 3º ficam
submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112, de 1990.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente Emenda visa aperfeiçoar a Medida provisória nº 817/2017,
compatibilizando-a com a Lei nº 8.878 de 11 de maio de 1994 e com o artigo 1º da Emenda
Constitucional nº 79 de 2014 nos seguintes termos:
O artigo 1º, da Emenda Constitucional nº 79, de 2014, estabelece
expressamente como parte beneficiada os servidores da administração direta e indireta dos ex-
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Territórios do Amapá e de Roraima.
Administração direta e indireta inclui as empresas de economia mista e as
empresas públicas.
Na regulamentação proposta na Medida Provisória nº 660, de 24 de novembro
de 2014 houve restrição ao mencionar os servidores abrangidos pelo dispositivo Constitucional,
quando foram mencionados aqueles da administração direta, das autarquias e das fundações.
O Decreto nº 8.365 de novembro de 2014 no art. 6º parágrafo 5º exclui os
servidores de empresa públicas e sociedades de economia mista.
Art. 6º É vedada a admissão no quadro em extinção da União, com
fundamento na Emenda Constitucional nº 79, de 2014, dos
V - empregados de empresas públicas ou sociedades de economia
mista;
A definição das instituições que compõem as administrações direta e indireta
consta no artigo 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, o qual
transcrevemos o inciso II, referente a administração indireta, para melhor clareza.
A compatibilização da Medida provisória com a Lei nº 8.878 de 11 de maio de
1994 se justifica, considerando que a mesma foi criada pela Medida Provisória 473 de 1994
quando o legislador previu o retorno dos servidores prejudicados pelo Governo Federal em
1990 com as extinções de empresas públicas e de economia mista.
Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e
empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e
sociedades de economia mista sob controle da União que, no
período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro
de 1992, tenham sido:
I- exonerados ou demitidos
constitucional ou legal;

com

violação

de

dispositivo

II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de
dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula
constante de acordo, convenção ou sentença normativa;
III- exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política,
devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade
profissional em decorrência de movimentação grevista.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente,
ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego
permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.
Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou
emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele
resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que
formulem requerimento fundamentado e acompanhado da
documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias,
contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°,
assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham
encaminhado documentação à Comissão Especial constituída
pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363, de 2000)
(grifo nosso).
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A Medida Provisória 817/2018 em seu Artigo 2º inciso VIII § 2º prevê que os
enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente admitidos ou em cargos
equivalentes, da mesma forma em que o legislador pretendeu enquadrar com a Lei 8.878/1994
com a mesma simetria e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os servidores passa
a ser conforme o Artigo 20 desta Medida Provisória, submetidos ao regime jurídico instituído
pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do Artigo 1º parágrafos I, II, III do
parágrafo único e o artigo 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que somente com a inclusão
desta emenda haverá a plena adequação e da legítima compreensão do cumprimento da Lei,
dando segurança jurídica, da isonomia e do enquadramento legal.
Fortes são as razões que nos deram total convicção nesta Emenda, com base
nos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal, das instâncias jurídicas de primeira e segunda
instâncias, de parecistas ilibados e de consultorias dessa Casa, de que as alterações sugeridas
aperfeiçoam a medida provisória, exalta a justiça, evita judicializações danosas ao país e que
nos levaram a propor aos Nobres Pares o justo acolhimento.

Sala da Comissão, em 7 de fevereiro de 2018.

Deputado LINDOMAR GARÇON
(PRB/RO)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018
Disciplina
o
disposto
nas
Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de 2009,
nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de
salários, vencimentos, soldos e demais vantagens
aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos
empregados dos ex-Territórios Federais, integrantes
do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e o art.
31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho
de 1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se
caput aos incisos III a VI do

do art. 2º da Medida Provisória a

seguinte redação:
"Art. 2º ..........................................................................................
......................................................................................................
III – a pessoa que revestiu a condição de servidor público federal da
administração direta, autárquica o fundacional, de servidor municipal ou
de integrante da carreira policial, civil ou militar dos ex-Territórios
Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia e que,
comprovadamente, encontrava-se no exercício de suas funções,
prestando serviço à administração pública dos ex-Territórios Federais
ou de prefeituras neles localizadas, na data em que foram
transformados em Estado;
IV - a pessoa que revestiu a condição de servidor ou de policial, civil ou
militar, admitido pelos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia,
entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993;
V - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado e outubro de 1993, para Amapá e Roraima, e março de 1987,
para Rondônia, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não,
Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 643 – CEP 70.160-900 – Fones: (61) 3215-5643 – Fax (61) 3215-2643
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ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com a
administração pública dos ex-Territórios Federais, dos Estados ou das
prefeituras localizadas nos Estados do Amapá, de Roraima e de
Rondônia;
VI – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá, Roraima e de Rondônia foram
transformados em Estado ou entre a data de sua transformação em
Estado, outubro de 1993, para Roraima e Amapá, e março de 1987 para
Rondônia, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou
relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com
empresa pública ou sociedade de Economia Mista que haja sido
constituída pelos ex-Territórios Federais do Amapá, Roraima e
Rondônia ou pela União para atuar no âmbito desses ex-Territórios
Federais, inclusive as extintas;
...................................................................................................."

JUSTIFICAÇÃO
A

Medida

Provisória

nº

817,

de

2018,

confere

tratamento

discriminatório aos servidores do ex-Território de Rondônia em relação aos dos exTerritórios do Amapá e de Roraima. Tal diferenciação não se justifica, pois as situações
jurídicas são equivalentes, diferenciando-se, exclusivamente, no que tange ao marco
temporal.
Pelo exposto, há que se inserir referências ao ex-Territórios de
Rondônia nos incisos III a VI do art. 2º da Medida Provisória, de modo a se assegurar
tratamento isonômico aos servidores oriundos dos três ex-Territórios mencionados.
Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado LUIZ CLÁUDIO
2018-499
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018
Disciplina
o
disposto
nas
Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de 2009,
nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6 de
dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas de
salários, vencimentos, soldos e demais vantagens
aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos
empregados dos ex-Territórios Federais, integrantes
do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e o art.
31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho
de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº

Acrescente-se o seguinte artigo à Medida Provisória, renumerando-se
os demais:
Art. 35. Aos Agentes de Atividades Agropecuárias do Quadro do exTerritório Federal de Rondônia são assegurados todos os direitos
devidos aos Agentes de Atividades Agropecuárias do quadro de pessoal
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

JUSTIFICAÇÃO
Na

transposição

para

quadros

da

União,

foi

considerada,

exclusivamente, o nível de escolaridade. Por conseguinte, os servidores com nível
superior, a exemplo de Agrônomos e Veterinários, foram enquadrados em carreira
típica de Estado, o que lhes proporcionou melhorias salariais significativas. Em
contraste, os Técnicos em Agropecuária foram prejudicados, pois não foi considerada,
naquela ocasião, sua formação profissional. Isso lhes causou prejuízos significativos,
mormente quando se considera que, quando integravam o quadro funcional do Estado
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de Rondônia, faziam jus a Adicional de Produtividade e diversas outras vantagens
inerentes à sua formação técnica.
É imperativo, portanto, assegurar tratamento isonômico entre os
Agentes de Atividades Agropecuárias do Quadro do ex-Território Federal de Rondônia
e os aqueles do quadro de pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputado LUIZ CLÁUDIO

2018-499

Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 643 – CEP 70.160-900 – Fones: (61) 3215-5643 – Fax (61) 3215-2643
dep.luizclaudio@camara.gov.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1383

MPV 817
00112
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

proposição

07/02/2018

MPV 817/2018
Autor

nº do prontuário

Dep. Lindomar Garçon (PRB/RO)
1

 Supressiva
Página

2.  Substitutiva

Artigo

3. X Modificativa

Parágrafo

4.



5.

Aditiva

Inciso

 Substitutivo global
alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao artigo 2º da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, a seguinte
redação:

“Art.
2º.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
III - a pessoa que revestiu a condição de servidor público federal da
administração direta e indireta, autárquica, fundacional e de economia mista, de
servidor municipal ou de integrante da carreira de policial, civil ou militar, dos exTerritórios Federais do Amapá, de Roraima e Rondônia e que,
comprovadamente, encontrava-se no exercício de suas funções, prestando
serviço à administração pública dos ex-Territórios Federais ou de prefeituras
neles localizadas, na data em que foram transformados em Estado;
IV - a pessoa que revestiu a condição de servidor ou de policial, civil ou militar,
admitido pelos Estados do Amapá e de Roraima, entre a data de sua
transformação em Estado e outubro de 1993 e de Rondônia até a data de posse
do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987; inclusive os servidores
que prestaram concurso interno ou processos seletivos e afins.
V - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os ex-Territórios
Federais do Amapá e Roraima foram transformados em Estado ou entre a data
de sua transformação em Estado e outubro de 1993, de Rondônia até a data de
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, relação ou
vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício,
estatutário ou de trabalho com a administração pública dos ex-Territórios
Federais, dos Estados ou das prefeituras localizadas nos Estados do Amapá e
de Roraima;
VI - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os ex-Territórios
Federais do Amapá e Roraima foram transformados em Estado ou entre a data
de sua transformação em Estado e outubro de 1993 e Rondônia até a data de
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987 relação ou
vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício,
estatutário ou de trabalho com empresa pública ou sociedade de economia mista
que haja sido constituída pelos ex-Territórios Federais do Amapá, Roraima e de
Rondônia ou pela União para atuar no âmbito do ex-Território Federal, inclusive
as extintas;
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.................................................................................................................................
§ 2º O enquadramento decorrente da opção prevista neste artigo, para os
servidores, para os policiais, civis ou militares, e para as pessoas a que se
referem os incisos III, IV e V do caput, que tenham revestido essa condição,
entre a transformação e a instalação dos Estados Amapá e de Roraima, entre a
data de sua transformação em Estado e outubro de 1993 e de Rondônia até a
data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987 ocorrerá
no cargo em que foram originariamente admitidos ou em cargo equivalente.
.................................................................................................................................
§ 6º Ficam derrogados os atos demissórios nas Corporações Militares Estaduais
e nas Secretarias de Segurança Públicas, sem a devida instauração do processo
administrativo disciplinar, com a necessária oferta de ampla defesa e
contraditório, com base na legalidade, salvo os casos decorrentes de sentença
judiciarias com trânsito em julgado.
§ 7º Os licenciamentos a pedido que comprovadamente foram compelidos, só
terão validade quando revestidos de suas formalidades essenciais para sua
existência, inclusive inspeção de saúde e publicidade em Diário Oficial.

JUSTIFICAÇÃO

Para fazer justiça com os Estados do Amapá e Roraima, os quais vivenciaram
problemas semelhantes aos de Rondônia, no que concerne ao processo de transformação em
Estado, é que se propõe seja considerado o paradigma temporal de cinco anos adotado para
Rondônia, que teve início em dezembro de 1981 e transcorreu até março de 1987.

Considerando que o ex-território de Rondônia está no mesmo processo de
transposição de seus servidores para os quadros da união, juntamente com os ex-territórios de
Roraima e Amapá, os incisos, III, IV,V e VI do artigo 2º da medida provisória 817/2018, serão
complementados para que todos os ex-territórios de forma igualitária, possam ser
contemplados, com o devido processo de enquadramento.

O parágrafo 6º, com a extinção desses atos administrativos, há então a
necessidade de estabelecer além dos limites aos poderes públicos que decorrem da lei,
fundamento da revogação do ato. Que dará maior segurança jurídica aos servidores
amparados por esse dispositivo.

Já o parágrafo 7º, por sua vez, fica assim amparado por este dispositivo,
explicitamente que o servidor público não poderá ser obrigado, forçado, e constrangido, pela
força da lei e autoridade superior.

O critério temporal deve ser igualmente definido para os Estados do Amapá e de
Roraima, ou seja, de 04 de outubro de 1988 até 04 de outubro de 1993, com fundamento no
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artigo 14, parágrafo 2º, da CF/88, o qual manda aplicar as normas e critérios seguidos na
criação de Rondônia para esses Estados, conferindo, assim um tratamento idêntico aos três
Estados da Federação.

Em face do exposto, considerando a importância e a justiça do objeto da
presente proposição, contamos com o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

Sala da Comissão, em 7 de fevereiro de 2018.

Deputado LINDOMAR GARÇON
(PRB/RO)
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EMENDA Nº
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 04 DE JANEIRO DE 2018

Disciplina
o
disposto
nas
Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o artigo 36-A e os parágrafos de 1 a 6 a MP 817:
Art. 36-A Aos professores do Magistério do Ensino Básico Federal
dos ex-Territórios, bem como, aos professores do Plano de Carreira
do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do quadro
dos extintos Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia, que
passaram a integrar o quadro da União, na data da transformação
dos Territórios em estados fica assegurado, o posicionamento
equivalente, em classe e nível, nas respectivas tabelas do
magistério federal, com igual critério, de um nível para cada dezoito
meses de tempo de serviço prestado no cargo, conforme dispõe o
inciso III, do artigo 3º, desta Medida Provisória, aplicado aos
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professores do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e de seus
Municípios, optantes pelo Plano de Classificação de Cargos dos ExTerritórios Federais - PCC-Ext, de que trata o artigo 8º, desta Lei.
§ 1º Para o reposicionamento dos professores do Magistério do
Ensino Básico dos ex-Territórios e do Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, dos extintos Territórios Federais, de que
trata o caput será contado, o tempo de serviço prestado no cargo,
na razão de um nível para cada 18 meses, considerados os
afastamentos previstos no artigo 112, da Lei n.º 8.112/90,
observado para a Classe Titular, o requisito obrigatório de titulação
de doutor.
§ 2º O disposto no caput se aplica aos professores que se
encontrem na condição de afastado, cedido e redistribuído, desde
que comprovem serem oriundos do Quadro em Extinção da
União, na data da transformação dos Territórios Federais nos
estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia.
§ 3º O disposto no caput e no parágrafo 1º incidem igualmente,
sobre as aposentadorias e as pensões, considerado o tempo de
serviço prestado no cargo do magistério, até a data da
aposentadoria, ou até a data do óbito, observados os afastamentos
previstos no artigo 112, da Lei n.º 8.112/90 e, para a Classe Titular
o requisito obrigatório de titulação de doutor, desde que o título
tenha sido obtido, até a data da aposentadoria ou do falecimento do
Instituidor.
§ 4º O professor deverá solicitar o reposicionamento de que trata o
caput, em requerimento próprio, no prazo de 90 dias.
§ 5º O professor que se encontre na condição de afastado,
aposentado ou de instituidor de pensão, que não apresentar
requerimento, no prazo de 90 dias, terá assegurado o
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reposicionamento, de que trata o caput, a ser concedido de ofício,
no prazo de 180 dias, pelos órgãos Central, Setorial e Seccional,
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração FederalSIPEC.
§ 6º o disposto caput, não acarretará prejuízo de direitos funcionais
já disciplinados em lei específica.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é aplicar critérios equânimes de
posicionamento nas tabelas remuneratórias do magistério federal,
entre aqueles professores que passaram a integrar o quadro em
extinção da administração federal, no ato da transformação dos exTerritórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima, com os
mesmos critérios que foram utilizados para o posicionamento dos
professores contratados entre a data da criação e instalação dos
Estados do Amapá e Roraima, entre outubro de 1988 e outubro de
1993 e de Rondônia, entre 31 de dezembro de 1981 e março de
1987.
A Lei Complementar n.º 41 de 1981, criou o Estado de
Rondônia, e os servidores daquele ex-Território passaram a integrar
um Quadro em Extinção da União.
Os Estados do Amapá e de Roraima foram criados com o
advento da Constituição de 1988, notadamente pelo disposto no
parágrafo 2º, do artigo 14, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
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A intenção do Legislador constituinte foi a de uniformizar os
critérios de criação de estado, nascido de território federal, e
mandou aplicar na transformação do Amapá e Roraima, as mesmas
normas e critérios adotados, na transformação do Estado de
Rondônia. (Parágrafo 2º, do artigo 14, do ADCT - CF/88)
Com a criação do Amapá e Roraima o Quadro em extinção
dos ex-Territórios foi unificado, reunindo todos os servidores
federais dos ex-Territórios do Acre, Amapá, Roraima e Rondônia.
Com o Advento das Emendas Constitucionais, nº 60 de 2009,
79 de 2014 e 98 de 2017, aqueles servidores que foram
contratados no período de transição, ou de instalação dos estados
de Rondônia, do Amapá e de Roraima, tiveram o direito de optar
por integrar Quadro em extinção da Administração Federal.
As Emendas 60 de 2009 e 79 de 2014, foram regulamentadas
pela Lei 12.800 de 2013, com nova redação dada pela Lei 13.121
de 2015. Esta Medida Provisória unificou os critérios de
transposição do Amapá, Roraima e Rondônia. Entretanto, os
professores do atual processo de transposição, apesar de terem
adentrado no serviço público, já nos idos da década de 1990, foram
posicionados em classe e nível remuneratório superior ao
posicionamento dos antigos professores dos ex-Territórios, que
foram contratados nas décadas de 1970 e 1980, mesmo com,
ambas as categorias recebendo seus salários atualmente em
idênticas tabelas remuneratórias.
O que se pretende com a presente emenda é unificar os
critérios de posicionamento na estrutura da Carreira dos
professores, considerando o requisito de dezoito meses de tempo
de serviço prestado no cargo, para assim, nivelar a categoria do
magistério dos ex-Territórios com o mesmo critério.
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São essas as razões, que apresento a esta Comissão, para
aprovar essa emenda, que vai fazer justiça aos nossos professores,
que foram os pioneiros em promover a educação nos extintos
Territórios Federais, que deram origem aos nossos estados do
Amapá, de Roraima e de Rondônia.

Sala de Sessões,

Senadora ÂNGELA PORTELA
PDT/RR
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00114

EMENDA Nº...........................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 4 DE JANEIRO DE
2018

Disciplina
o
disposto
nas
Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de
2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e nº 98,
de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as
tabelas de salários, vencimentos, soldos e
demais vantagens aplicáveis aos servidores
civis, aos militares e aos empregados dos exTerritórios Federais, integrantes do quadro em
extinção de que trata o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4
de junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se artigo 36-A e os parágrafos 1º e 2º, a esta Medida
Provisória.
Art. 36-A O enquadramento previsto no art. 5o da Lei no 8.460, de
17 de setembro de 1992, estende-se aos servidores ocupantes das
classes A e B da Categoria Funcional de Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos, pertencentes ao Quadro de Pessoal dos ExTerritórios Federais, na data da transformação dos Estados do
Amapá, de Roraima e de Rondônia, bem como, para os servidores
integrantes do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios
Federais-PCC-Ext, de que trata o artigo 8º desta Medida Provisória,
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ocupantes de cargos de mesma denominação, ou que
desempenhem atribuições que sejam iguais, ou pertinentes com
as previstas para as classes A e B do Cargo de Auxiliar Operacional
de serviços Diversos.
§ 1º O disposto no caput incide igualmente, sobre as
aposentadorias e sobre as pensões de servidor, que, quando em
atividade tenha pertencido as classes A e B, da categoria funcional
de Auxiliar Operacional de Serviços diversos, ou ocupado cargo
com atribuições, que sejam iguais ou pertinentes, com as previstas
para essa categoria.
§ 2º Fica vedado o pagamento, a qualquer título, de
valores referentes a períodos anteriores à publicação desta Medida
Provisória.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa o enquadramento dos servidores que
se encontram nas classes “A” e “B”, do cargo de Auxiliar
Operacional de Serviços Diversos, no rol de categoria que
passaram para o nível intermediário, previsto no anexo X, da Lei nº
7.995, de 09 de janeiro de 1990.
Na prática, as atribuições previstas para a categoria funcional
de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, classes A, B, C, D, e
E, nos órgãos da Administração Federal Direta e Indireta, suas
fundações e autarquias, sempre compreendeu o desempenho de
atividades por todos os servidores, independentemente das classes
que ocupavam. Entretanto, com a edição da Lei n.º 8.460 de 1992,
em seu artigo 5º, somente os servidores ocupantes das classes C,
D e E lograram o direito de serem elevados à condição de
servidores de nível intermediário.
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Para corrigir essa injustiça com os servidores localizados nas
classes A e B da categoria funcional de Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos, integrantes de Quadros de Pessoal de órgãos do
Poder Judiciário da União, foi editada a Lei nº 12.774, de 2012, que
estendeu a esses servidores o direito de serem elevados ao nível
intermediário, promovendo a igualdade de tratamento, para
servidores oriundos da mesma categoria funcional.
Portanto, essa proposição se revela da maior justiça e da
necessidade de conferir o mesmo tratamento aos servidores do
poder executivo federal, bem como, para os servidores oriundos do
Quadro em Extinção dos Ex-Territórios, e do Plano de Classificação
de Cargos dos Ex-Territórios Federais - PCC-Ext, de que trata a
Emendas Constitucionais nº 60/2009, nº 79/2014 e nº 98 de
2017, enquadrando todos os servidores do Cargo de Auxiliar
Operacional de Serviços Diversos, no rol dos cargos de nível
intermediário, de que trata o anexo X, da Lei nº 7.995 de 1990.
São essas as razões, de Justiça, para pedir o apoio dos colegas
parlamentares à aprovação desta emenda.

Sala de Sessões,

Senadora ÂNGELA PORTELA
PDT/RR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018.
(Do Poder Executivo)
Disciplina o disposto nas Emendas
Constitucionais nº 60, de 11 de novembro
de 2009, nº 79, de 27 de maio de 2014, e
nº 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe
sobre as tabelas de salários, vencimentos,
soldos e demais vantagens aplicáveis aos
servidores civis, aos militares e aos
empregados dos ex-Territórios Federais,
integrantes do quadro em extinção de que
trata o art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de
junho de 1998, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Modificam-se o art. 8º e seu § 1º, o art. 11 e seu § 8º, o art. 16 e o art. 17
e seu § 3º e acrescente-se o art. 36 e seu parágrafo único, remunerando-se os demais,
da Medida Provisória 817, de 04 de janeiro de 2018, com a seguinte redação:
“Art. 8º Fica criado o Plano de Classificação de Cargos dos ExTerritórios Federais - PCC-Ext, composto dos cargos efetivos de nível
superior, Técnico em Agropecuária e/ou Agrícola, Agente em Atividade
Agropecuária e Técnico em Fiscalização, intermediário e auxiliar dos exTerritórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima e Municípios,
integrantes do quadro em extinção da União, cujos ocupantes tenham
obtido o deferimento da opção de que tratam as Emendas Constitucionais
nº 60, de 2009, nº 79, de 2014, e nº 98, de 2017.
§ 1º Os cargos de níveis superior, médio Técnicos e/ou
Agentes, intermediário e auxiliar dos optantes de que trata o caput serão
enquadrados no PCC-Ext de acordo com as respectivas denominações,
1
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atribuições e requisitos de formação profissional.
(NR)
...............................................................................”
“Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho do Plano
de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais - GDExt, devida
aos
médio
titulares dos cargos de provimento efetivo de níveis superior,

,

intermediário e auxiliar do PCC-Ext.
.........................................................................................
§ 8º Os ocupantes dos cargos de provimento efetivo de níveis
superior, médio Técnicos e/ou Agentes, intermediário e auxiliar do PCCExt poderão ter exercício em qualquer dos órgãos e entidades da
administração estadual ao qual estão vinculados, ou dos respectivos
Municípios, sem prejuízo do recebimento da GDExt, aplicando-se, quanto
à sistemática de avaliação, o disposto neste artigo. ”
(NR)
“Art. 16. As pessoas a que se refere esta Medida Provisória
prestarão serviços aos respectivos Estados ou a seus Municípios, na
condição de servidores cedidos, sem ônus para o cessionário, até seu
aproveitamento em remoção a órgão ou entidade da administração
federal direta, autárquica ou fundacional, podendo os Estados, por conta
e delegação da União, adotar os procedimentos necessários à cessão de
servidores a seus Municípios. ”
(NR)
“Art. 17. O aproveitamento dos servidores e empregados
previsto no art. 16 se dará por ato de remoção, cessão ou pela alteração
de exercício para compor força de trabalho.
......................................................................................
§ 3º Os servidores e empregados pertencentes ao Quadro em
Extinção da União, oriundos dos ex-Territórios Federais do Amapá,
Rondônia e Roraima, bem como de seus respectivos Municípios, poderão
ser cedidos, removidos para os outros entes federativos e para as
entidades da administração pública federal indireta, observado o disposto
nas normas do Poder Executivo sobre cessão e
remoção

de pessoal.

2
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............................................................................”
(NR)
“Art. 36. Fica reaberto, para os servidores ocupantes dos
cargos de Técnico em Agropecuária e/ou Agrícola, Agente em Atividade
Agropecuária e Técnico em Fiscalização, integrantes do PCC-Ext, de que
trata o art. 5º da Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013, por noventa dias
contados da data de publicação desta Lei, o prazo para opção pela
Estrutura Remuneratória Especial dos servidores integrantes de cargo e
emprego de Técnico em Agropecuária e/ou Agrícola, Agente em Atividade
Agropecuária e Técnico em Fiscalização, do Ministério da Agricultura,
observado o disposto no seu art. 20, na forma do Termo de Opção
constante do Anexo VII a esta Medida Provisória.
Parágrafo único. Os servidores que, nos termos das Emendas
Constitucionais nº 60, de 2009, nº 79, de 2014, e nº 98, de 2017, tenham
feito a opção pelo enquadramento no PCC-Ext, de que trata o art. 8º,
poderão optar pela Estrutura Remuneratória Especial, sendo-lhes
assegurada a paridade e integralidade dos vencimentos dos servidores do
Ministério da Agricultura, independentemente de Plano de Cargos e
Salário PCCs, já consolidado, desde que a solicitação seja formalizada no
prazo de noventa dias a partir do seu enquadramento no PCC-Ext.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda visa aperfeiçoar a Medida provisória nº 817/2017,
compatibilizando-a com a Lei nº 8.878, de 11 maio de 1994, e com o artigo 1º da
Emenda Constitucional nº 79, de 2014.
A Medida Provisória 817/2018 em seu art. 2º, inciso VIII do § 2º prevê que
os enquadramentos dos servidores sejam feitos nos cargos originalmente admitidos ou
em cargos equivalentes, da mesma forma em que o legislador pretendeu enquadrar
com a Lei nº 8.878/1994 com a mesma simetria e isonomia.
Na melhor forma do direito, o enquadramento previsto para os servidores
passa a ser conforme o art. 20 desta Medida Provisória, submetidos ao regime jurídico
3
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instituído pela Lei nº 8.112 de 1990.
O descumprimento por parte do Executivo do art. 1º, incisos I, II, III do
parágrafo único e o art. 2º na sua integra, leva-nos a clareza de que somente com a
inclusão desta emenda haverá a plena adequação e legítima compreensão do
cumprimento da Lei, dando segurança jurídica e isonomia.
Portanto, forte são os argumentos de que as alterações sugeridas
aperfeiçoam a Medida Provisória e evitam futuras judicializações.
Ante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da emenda.

Sala da Comissão,

de fevereiro de 2018.

Deputado NILTON CAPIXABA
PTB/RO

4
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

3. _X_
Modificativa

4. ____Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA Nº
- CMMPV
(à MPV nº 817, de 2018)

Incluam-se na Medida Provisória nº 817, de 04 de janeiro de 2018 os
seguintes alterações ao artigo 2º:
Art. 2º - ..........................................................................................
I – os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais
do ex-Território Federal de Rondônia que comprovadamente, se encontravam no
exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território Federal ou a
prefeituras nele localizadas na data em que foi transformado em Estado.
II – os servidores da administração direta e indireta, autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, os servidores
municipais do Ex-Território de Rondônia, os abrangidos pela Lei nº 8.878 de 11 de
maio de 1994 absorvidos pela administração direta, os policiais militares alcançados
pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 e
aqueles admitidos regularmente nos quadros do estado de Rondônia até a data de posse
do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;
...............................................................................
V – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os ex-Territórios
Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima foram transformados em Estado ou
entre a data de sua transformação em Estado e 15 de março de 1987, no caso de
Rondônia, e outubro de 1993, nos casos do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo
funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário
ou de trabalho com a administração pública dos ex-Territórios Federais, dos Estados
ou das prefeituras neles localizadas;
VI – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os ex-Territórios
Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima foram transformados em Estado ou
entre a data de sua transformação em Estado e 15 de março de 1987, no caso de
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Rondônia, e outubro de 1993, nos casos do Amapá e de Roraima, relação ou vínculo
funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário
ou de trabalho com empresa pública ou sociedade de economia mista que haja sido
constituída pelos ex- Territórios Federais ou pela União para atuar no âmbito deles,
inclusive as extintas;
VIII – os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional nº 60, de
2009, demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954, de 2000, do Decreto nº
8.955, de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000, e do Decreto nº 9.044, de 2000, do
Estado de Rondônia, bem como os demitidos ou exonerados da administração indireta
até o exercício de 2000.
.........................................................................................
§ 2º O enquadramento decorrente da opção prevista neste artigo, para os
servidores, para os policiais, civis ou militares, e para as pessoas a que se referem os
incisos III, IV e V do caput, que tenham revestido essa condição, entre a transformação
dos ex- Territórios em Estados e 15 de março de 1987, no caso de Rondônia, e outubro
de 1993, nos casos do Amapá e de Roraima, ocorrerá no cargo em que foram
originariamente admitidos ou em cargo equivalente.
..........................................................................................
§ 5º As pessoas a que se referem este artigo, para efeito de exercício em
órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal dos Estados de
Rondônia, do Amapá e de Roraima, farão jus à percepção de todas as gratificações e
dos demais valores que componham a estrutura remuneratória dos cargos em que
tenham sido enquadradas, ficando vedada, a sua redução ou supressão por motivo de
cessão ao Estado ou a seu Município”
“Art. 12. .............................................................................
§ 1º......................................................................................
I – aos empregados que tenham mantido vínculo empregatício amparado
pelo mesmo contrato de trabalho em vigor em 15 da março de 1987;
.........................................................................................................
III - os servidores abrangidos pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009,
demitidos ou exonerados por força do Decreto nº 8.954, de 2000, do Decreto nº 8.955,
de 2000, do Decreto nº 9.043, de 2000, e do Decreto nº 9.044, de 2000, do Estado de
Rondônia, bem como os demitidos ou exonerados da administração indireta até o
exercício de 2000;
IV – a pessoa que comprove ter mantido, na data em que o ex-Território
Federal foi transformado em Estado ou entre esta data e 15 de março de 1987, relação
ou vínculo empregatício com empresa pública ou sociedade de economia mista que
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haja sido constituída pelo ex-Território Federal ou pela União para atuar no âmbito do
ex-Território Federal, inclusive as extintas, federalizados ou privatizados;
...........................................................................
Art. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Para fazer justiça com os Estados do Amapá e Roraima, os
quais vivenciaram problemas semelhantes aos de Rondônia, no que concerne ao
processo de transformação em Estado, é que se propõe seja considerado a
transformação do Estado de Rondônia da data da posse do primeiro Governador
eleito, em 15 de março de 1987.
Tendo em vista que o ex- território de Rondônia estar no
mesmo processo de transposição de seus servidores para os quadros da união,
juntamente com os ex-territórios de Roraima e Amapá, os incisos, III, IV,V e VI
do artigo 2º, desta medida provisória 817/2018, serão complementados para que
todos os ex-territórios de forma igualitária, possam ser contemplados, com o
devido processo de enquadramento.
O critério temporal deve ser igualmente definido para os
Estados do Amapá e de Roraima, ou seja, de 04 de outubro de 1988 até 04 de
outubro de 1993, com fundamento no artigo 14, parágrafo 2º, da CF/88, o qual
manda aplicar as normas e critérios seguidos na criação de Rondônia para esses
Estados, conferindo, assim um tratamento idêntico aos três Estados da Federação.
Em face do exposto, considerando a importância e a justiça
do objeto da presente proposição, contamos com o apoio dos ilustres Pares para
sua aprovação.

Ivo Cassol
Senador da Republica

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1401

MPV 817
00117

CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

3. __X__Modificativa

4. __X__Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA Nº
- CMMPV
(à MPV nº 817, de 2018)

Art. 2º: O artigo 2º da MP nº 817 de 04 de janeiro de 2018 passa a vigorar
acrescido da seguinte redação:
”Art. 2º Poderão optar pela inclusão nos quadros em extinção a que
se refere esta Medida Provisória:
.............................................................................................................
III - a pessoa que revestiu a condição de servidor público federal da
administração direta, indireta, autárquica, fundacional e de economia mista,
de servidor municipal ou de integrante da carreira de policial, civil ou militar,
e do órgão oficial de assistência técnica e extensão rural – EMATER, dos exTerritórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e que,
comprovadamente, encontrava-se no exercício de suas funções, prestando
serviço à administração pública dos ex-Territórios Federais ou de prefeituras
neles localizadas, na data em que foram transformados em Estado;
IV - a pessoa que revestiu a condição de servidor, de empregado do
órgão oficial de assistência técnica e extensão rural ou de policial, civil ou
militar, admitido pelos Estados do Amapá e de Roraima, entre a data de sua
transformação em Estado e outubro de 1993 e de Rondônia até a data de posse
do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987;
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V - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá e de Roraima foram transformados em Estado
ou entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993, de
Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março
de 1987, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação
ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração
pública dos ex-Territórios Federais, dos Estados ou das prefeituras
localizadas nos Estados do Amapá e de Roraima;
VI - a pessoa que comprove ter mantido, na data em que os exTerritórios Federais do Amapá e de Roraima foram transformados em Estado
ou entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993 e de
Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março
de 1987 relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação
ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com empresa pública ou
sociedade de economia mista que haja sido constituída pelos ex-Territórios
Federais do Amapá, Roraima e de Rondônia ou pela União para atuar no
âmbito do ex-Território Federal, inclusive as extintas.
..............................................................................................................
§ 6º - Ficam derrogados os atos demissórios nas Corporações
Militares Estaduais e nas Secretarias de Segurança Públicas, sem a devida
instauração do processo administrativo disciplinar, com a necessária oferta
de ampla defesa e contraditório, com base na legalidade, salvo os casos
decorrentes de sentença judiciarias com trânsito em julgado.
§ 7º - Os licenciamentos “a pedido” que comprovadamente foram
compelidos, só terão validade quando revestidos de suas formalidades
essenciais para sua existência, inclusive inspeção de saúde e publicidade em
Diário Oficial.

JUSTIFICAÇÃO
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Para fazer justiça com os Estados do Amapá e Roraima, os quais
vivenciaram problemas semelhantes aos de Rondônia, no que concerne ao
processo de transformação em Estado, é que se propõe seja considerado a
transformação do Estado de Rondônia da data da posse do primeiro
Governador eleito, em 15 de março de 1987.
Tendo em vista que o ex- território de Rondônia estar no mesmo
processo de transposição de seus servidores para os quadros da união,
juntamente com os ex-territórios de Roraima e Amapá, os incisos, III, IV,V
e VI do artigo 2º, desta medida provisória 817/2018, serão complementados
para que todos os ex-territórios de forma igualitária, possam ser
contemplados, com o devido processo de enquadramento.
O critério temporal deve ser igualmente definido para os Estados
do Amapá e de Roraima, ou seja, de 04 de outubro de 1988 até 04 de outubro
de 1993, com fundamento no artigo 14, parágrafo 2º, da CF/88, o qual manda
aplicar as normas e critérios seguidos na criação de Rondônia para esses
Estados, conferindo, assim um tratamento idêntico aos três Estados da
Federação.
Em face do exposto, considerando a importância e a justiça do
objeto da presente proposição, contamos com o apoio dos ilustres Pares para
sua aprovação.
Sala das Sessões, 06 de fevereiro de 2018
ASSINATURA
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 817, DE 2018

1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

3. __X__Modificativa

4. ____Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA Nº
- CMMPV
(à MPV nº 817, de 2018)

Incluam-se na Medida Provisória nº 817, de 04 de janeiro de 2018
as seguintes alterações:
..........................................................................................
Art.
- Aplicam-se as disposições dos arts. 62 e 193 da Lei 8,112,
de 1990, àqueles servidores beneficiados que implementaram condições para à
incorporação e recebimento das vantagens e gratificações dos referidos
dispositivos, ora contemplados pela presente Lei.

JUSTIFICAÇÃO

Para fazer justiça com os servidores dos Estados do Amapá,
Roraima e de Rondônia, no que concerne ao processo de transformação em
Estado e consoante versam reiteradas normas legais, doutrinas
jurisprudências consolidadas, percorrendo-se todas as esperas judiciais e
administrativas, os chamados quintos ou gratificações, uma vez
incorporados, tornam-se vantagens pessoais, sendo imperativa a necessidade
de sua manutenção, sendo indiscutível a preservação e atenção aos direitos
adquiridos, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, não podendo mais
serem retirados do patrimônio de seus beneficiários.
No caso, não há que se falar em esferas administrativas diversas,

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1405

impossibilitando o recebimento por ocasião da presente transposição. Isto porque
estas vantagens foram efetuadas com recursos e rubricas específicas da União,
para os servidores e pensionistas ora beneficiados pela transposição.
Assim, é pacífico considerar a vantagem pessoal e gratificações
como patrimônio individual do servidor, acompanhando-o pela vida funcional e
sua aposentadoria, respeitando-se sempre os limites da legislação ora vigente
Em face do exposto, considerando a importância e a
justiça do objeto da presente proposição, contamos com o apoio dos ilustres
Pares para sua aprovação.
IVO CASSOL
Senador da República

ASSINATURA
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CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
09/02/2018

Proposição
Medida Provisória nº 817/2018

AUTOR
Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEMOCRATAS/AP
1. Supressiva
Página


2.

Substitutiva

Artigo


3.

Modificativa

Parágrafo

Nº do Prontuário
296410
4. X Aditiva

Inciso

5. Substitutivo

Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescentem-se os §§ 5º e 6º ao art. 29, da MP nº 817/2018:
“Art. 29. ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
§ 5º Os servidores a que se refere o caput deste artigo, serão enquadrados nos cargos de
Analista de Planejamento e Orçamento, nível superior e Técnico de Planejamento e Orçamento, nível intermediário
da Carreira de Gestão Governamental e nos cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle, nível superior e
Técnico Federal de Finanças e Controle, nível intermediário da Carreira de Finanças e Controle.
§ 6º Aplica-se aos servidores optantes ao enquadramento nos cargos a que se refere o § 5º,
os valores de subsídios fixados nas tabelas “a”, “b” e “c” do anexo IV à Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008,
para os servidores de nível superior e intermediário respectivamente.”

JUSTIFICATIVA
Justifica-se a emenda aditiva para garantir o enquadramento de servidores dos extintos Territórios do
Amapá, de Roraima e de Rondônia, em cargos de atribuições equivalentes e assemelhadas de planos de cargos e
carreiras da União, que se traduz no resgate de direitos destes servidores que exercem, há décadas, as atribuições
iguais, compatíveis, idênticas, com as dos servidores lotados nos órgãos de planejamento, orçamento e
controladoria da administração pública direta, autárquica e fundacional.
O texto disposto no art. 29 da MP nº 817/18 não dispõe do enquadramento nos cargos, somente direciona
as tabelas de subsídios, deixando a categoria dos servidores dos ex-Territórios sem o devido amparo legal que
possa garantir seus direitos.
Embora na época da criação das carreiras de Planejamento, Orçamento e de Controladoria, 1987, os
servidores do então Território Federal do Amapá, Roraima e Rondônia, lotados e em exercício e, em pleno
desempenho de atribuições de planejamento e controle interno nos ex-Territórios, não tiveram o mesmo tratamento
dos servidores da União lotados nas secretarias de Planejamento dos Ministérios e Órgãos da Presidência da
República, e até a presente data, anseiam pelo reconhecimento do direito à inclusão nessas carreiras.
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Deste modo, o Congresso Nacional promulgou a EC nº 79/14 que, no art. 3º, restabelece o direito dos
servidores dos ex-Territórios, até hoje lotados na SEPLAN e Controladoria, de serem enquadrados em cargos e
atribuições correlatas ou assemelhadas com as existentes nos órgãos federais, com garantia de padrão
remuneratório inerente.
Deve ser ressaltado que aos servidores efetivos e regulares originalmente enquadrados nas carreiras de
Planejamento e Orçamento e Controladoria, por força da Lei nº 8.270/1991, cujo art. 10 foi regulamentado pelo
Decreto nº 491/1992, não foi exigido concurso público especifico para o efetivo enquadramento nos cargos de
Analista de Planejamento e
e Orçamento, nível superior e Técnico de Planejamento e Orçamento, nível
intermediário da Carreira de Planejamento e Orçamento e nos cargos de Analista de Finanças e Controle, nível
superior e Técnico de Finanças e Controle, nível intermediário da Carreira de Finanças e Controle, apenas, as
atribuições/funções exercidas por esses servidores que são as mesmas que exercem os servidores dos exTerritórios.
É certo afirmar que, os referidos servidores a partir de 1991 – ano de implantação dos Estados do Amapá
e Roraima – no desempenho das funções/atribuições de planejamento, orçamento e controle, muito contribuíram
para o desenvolvimento da organização administrativa dos novos estados, no entanto, não foram enquadrado nas
funções referidas. Ressalte-se: esses servidores desempenhando as mesmas atribuições, desde a década de 1980,
não tiveram igual tratamento, apesar de exercerem as mesmas atividades criadas pela legislação retrocitada.
Resta comprovado, que os ocupantes dos cargos acima referidos no âmbito dos ex-Territórios sempre
desempenharam e desempenham as mesmas atribuições dos analistas de Planejamento, Orçamento e Técnicos
de Planejamento, Orçamento e Finanças da União, e, portanto, deve ser aplicadas aos ex-Territórios Federais do
Amapá, Roraima e Rondônia as mesmas vantagens e benefícios previstos na Lei nº 11.890/2008, resgatadas pelo
art. 3º da EC nº 79/2014.
Portanto, solicitamos o acolhimento da emenda aditiva para garantir a aplicabilidade eficaz do disposto no
art. 29 da Medida Provisória 817/2018, com a finalidade de permitir tratamento justo aos servidores dos exTerritórios.

PARLAMENTAR

Senador DAVI ALCOLUMBRE – DEMOCRATAS/AP
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Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Acrescente-se o seguinte art. 36-A e os respectivos parágrafos
1º ao 6º à MP 817, de 2018:
“Art. 36-A Aos professores do Magistério do Ensino
Básico Federal dos ex-Territórios, bem como, aos professores do Plano de
Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do
quadro dos extintos Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia, que
passaram a integrar o quadro da União, na data da transformação dos
Territórios em estados fica assegurado, o posicionamento equivalente, em
classe e nível, nas respectivas tabelas do magistério federal, com igual
regra, de um nível para cada dezoito meses de tempo de serviço prestado
no cargo, conforme dispõe o inciso III, do artigo 3º, desta Medida
Provisória, que foi aplicada aos professores do Amapá, de Roraima e de
Rondônia, e de seus Municípios, optantes pelo Plano de Classificação de
Cargos dos Ex-Territórios Federais - PCC-Ext, de que trata o artigo 8º,
desta Lei.
§ 1º Para o reposicionamento dos professores do
Magistério do Ensino Básico dos ex-Territórios e do Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, dos ex-Territórios, de que trata o caput
será contado, o tempo de serviço prestado no cargo, na razão de um nível
para cada 18 meses, considerados os afastamentos previstos no artigo 112,
da Lei n.º 8.112/90, observado para a Classe Titular, o requisito obrigatório
de titulação de doutor.
§ 2º O disposto no caput se aplica aos professores, que se
encontrem na condição de afastado, cedido, bem como, redistribuído,
desde que comprovem serem oriundos do Quadro em Extinção da União,
na data da transformação dos Territórios Federais do Amapá, de Roraima
e de Rondônia.
§ 3º O disposto no caput e no parágrafo 1º incidem
igualmente, sobre as aposentadorias e as pensões, considerado o tempo de
serviço prestado no cargo do magistério, até a data da aposentadoria, ou
até a data do óbito, observados os afastamentos previstos no artigo 112, da
Lei n.º 8.112/90 e, para a Classe Titular o requisito obrigatório de titulação
de doutor, desde que o título tenha sido obtido, até a data da aposentadoria
ou do falecimento do Instituidor.
§ 4º O professor deverá solicitar o reposicionamento de que
trata o caput, em requerimento próprio, no prazo de 90 dias.
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Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

§ 5º O professor que se encontre na condição de afastado,
aposentado ou de instituidor de pensão, que não apresentar requerimento,
no prazo de 90 dias, terá assegurado o reposicionamento, de que trata o
caput, a ser concedido de ofício, no prazo de 180 dias, pelos órgãos
Central, Setorial e Seccional, integrantes do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal-SIPEC.
§ 6º o disposto caput, não acarretará prejuízo de direitos
funcionais já disciplinados em lei específica.
...................................................................................(NR)”

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é aplicar critérios equânimes de
posicionamento nas tabelas remuneratórias do magistério federal, entre
aqueles professores que passaram a integrar o quadro em extinção da
administração federal, no ato da transformação dos ex-Territórios Federais
de Rondônia, do Amapá e de Roraima, com os mesmos critérios que foram
utilizados para o posicionamento dos professores contratados entre a data da
criação e instalação dos Estados do Amapá e Roraima, entre outubro de 1988
e outubro de 1993 e de Rondônia, entre 31 de dezembro de 1981 e março de
1987.
A Lei Complementar n.º 41, de 1981, criou o Estado de
Rondônia, e os servidores daquele ex-Território passaram a integrar um
Quadro em Extinção da União.
Os Estados do Amapá e de Roraima foram criados com o
advento da Constituição de 1988, notadamente pelo disposto no parágrafo
2º, do art. 14, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A intenção do Legislador constituinte foi a de uniformizar os
critérios de criação de estado, nascido de território federal, e mandou aplicar
na transformação do Amapá e Roraima, as mesmas normas e critérios
adotados, na transformação do Estado de Rondônia. (Parágrafo 2º, do art. 14,
do ADCT - CF/88)
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Com a criação do Amapá e Roraima, o Quadro em extinção dos
ex-Territórios foi unificado, reunindo todos os servidores federais dos exTerritórios do Acre, Amapá, Roraima e Rondônia.
Com o advento das Emendas Constitucionais, nº 60, de 2009,
79, de 2014 e 98, de 2017, aqueles servidores que foram contratados no
período de transição, ou de instalação dos estados de Rondônia, do Amapá e
de Roraima, tiveram o direito de optar por integrar Quadro em extinção da
Administração Federal.
As Emendas nº 60, de 2009 e 79, de 2014, foram
regulamentadas pela Lei nº 12.800 ,de 2013, com nova redação dada pela
Lei nº 13.121, de 2015. Esta Medida Provisória unificou os critérios de
transposição do Amapá, Roraima e Rondônia. Entretanto, os professores do
atual processo de transposição, apesar de terem adentrado no serviço público,
já nos idos da década de 1990, foram posicionados em classe e nível
remuneratório superior ao posicionamento dos antigos professores dos exTerritórios, que foram contratados nas décadas de 1970 e 1980, mesmo com,
ambas as categorias recebendo seus salários atualmente em idênticas tabelas
remuneratórias.
O que se pretende com a presente emenda é unificar os critérios
de posicionamento na estrutura da Carreira dos professores, considerando o
requisito de dezoito meses de tempo de serviço prestado no cargo, para
assim, nivelar a categoria do magistério dos ex-Territórios com o mesmo
critério.
São essas as razões, que apresento a esta Comissão, para
aprovar essa emenda, que vai fazer justiça aos nossos professores, que foram
os pioneiros em promover a educação nos extintos Territórios Federais, que
deram origem aos nossos estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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MPV 817
00121

Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Dê-se a seguinte a redação ao parágrafo 4º do artigo 17, desta
Medida Provisória:
Art 17 ......................................................................................................................
§ 4º Os servidores e os empregados movimentados na forma estabelecida pelos
§§ 1º, 2º e 3º permanecerão lotados no quadro em extinção da União, vinculados
ao Quadro do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

JUSTIFICAÇÃO
Propõe-se suprimir parte da redação original do parágrafo 4º, porque
restringe o direito dos servidores do quadro em extinção dos ex-Territórios de
terem seus cargos redistribuídos para outros órgãos e entidades da Administração
Pública Federal.
Tal restrição fere o princípio da igualdade prevista na constituição, pois ao
conjunto dos servidores federais é assegurado o direito de redistribuição,
conforme dispõe o artigo 37 da Lei n.º 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº
9.527, de 1997.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto
orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer controvérsias
quanto à legitimidade da pretensão de agentes integrantes de Quadro em
Extinção dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima e Rondônia, de
terem o direito de redistribuição previsto no artigo 37 da Lei 8.112 de 1990,
estatuto ao qual estão vinculados.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Inclua-se o seguinte artigo 36-A ao texto da Medida Provisória
nº 817, de 2018:
“Art.36-A Os servidores de nível superior, intermediário e
auxiliar de que trata o artigo 5º desta lei e o art. 3º da Emenda Constitucional nº
79, de 2014, que, nos termos do § 1º deste artigo, se encontravam no desempenho
de atividades afetas à execução das políticas nacionais de meio ambiente, em
exercício na Secretaria de Meio Ambiente dos estados do Amapá, de Roraima e
de Rondônia, na data da transformação dos ex-Territórios Federais, ou entre esta
data e outubro de 1993, para o Amapá e Roraima e março de 1987, para
Rondônia, observados os critérios de escolaridade exigidos em lei, passam a ser
remunerados em cargos de atribuições equivalentes ou assemelhadas com os
cargos existentes na Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do Plano
Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente, de que tratam as tabelas
anexas a Lei n.º 10.410, de 11 de janeiro de 2002, observada a redação da Lei nº
12.778, de 28 de dezembro de 2012 e Lei n.º 13.324, de 29 de julho de 2016.
§ 1º Para a comprovação do desempenho das atribuições
referidas no caput, será observado o disposto no art. 31 da Emenda Constitucional
nº 19, de 1998, e os demais requisitos fixados em regulamento.
§ 2º Compete ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão analisar e julgar os requerimentos e a documentação para comprovação
do desempenho das atribuições referidas no caput.
§ 4º Para se postular o disposto no caput deste artigo, os
interessados deverão apresentar os requerimentos e a documentação
comprobatória correspondente, observado o prazo estabelecido no § 2º do art. 4º.”

JUSTIFICAÇÃO
As atividades afetas à execução das políticas nacionais de meio
ambiente formuladas no âmbito da União, ou dos estados do Amapá,
Roraima e Rondônia, até a data da transformação em estados, bem como,
durante o período de instalação dos novos estados, ficaram a cargo de
servidores dos ex-Territórios, que lotados na Secretaria de Meio Ambiente
do Amapá, Roraima e Rondônia, desenvolviam todas as atividades de
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finalísticas e administrativas relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais de meio ambiente.
Os servidores atuavam naquelas secretarias, fazendo uso de
equipamentos e recursos disponíveis para a consecução das políticas
ambientais, prestação de suporte e apoio técnico e execução de atividades de
fiscalização, coleta, seleção e tratamento de dados e informações
especializadas voltadas para as atividades finalísticas, orientação e controle
de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa
ambiental, além de outras atividades de apoio logístico e básico.
A presente emenda tem o objetivo de corrigir essa pendência funcional
com esse grupo de servidores, que desde suas admissões nos quadros dos exTerritórios federais, até a presente data dedicaram suas vidas profissionais,
no desempenho de atividades típicas relacionadas com a execução das
políticas nacionais de meio ambiente, sem contudo, terem o reconhecimento
funcional e remuneratório correspondente.
O artigo 3º da Emenda Constitucional n.° 79 de 2014, disciplinou o
seguinte:
Art. 3º Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de
Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em
extinção da União serão enquadrados em cargos de
atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes
de planos de cargos e carreiras da União, no nível de
progressão alcançado, assegurados os direitos,
vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes.

A Medida Provisória n.º 817 de 2018, ao regulamentar dispositivos da
Emenda Constitucional n.º 98 assim dispôs:
Art. 5º Os servidores dos ex-Territórios Federais do
Amapá, de Roraima e de Rondônia incorporados a
quadro em extinção da União nos casos de opção de que
tratam a Emenda Constitucional nº 60, de 2009,
a Emenda Constitucional nº 79, de 2014 e a Emenda
Constitucional nº 98, de 2017, serão enquadrados em
cargos de atribuições equivalentes ou assemelhadas,
integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no
nível de progressão alcançado, assegurados os direitos,
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as vantagens e os padrões remuneratórios a eles
inerentes.

Do disposto nos dispositivos em destaque se depreende que o
legislador quis corrigir as pendencias funcionais históricas existentes no
âmbito da administração dos ex-Territórios. A Emenda 79 de 2014 e a
Emenda 98 de 2017 trouxeram o suporte constitucional que possibilita que a
Administração Pública Federal possa corrigir as distorções funcionais nas
relações de trabalho dos servidores dos ex-Territórios, reestabelecendo a
justiça para aqueles profissionais, que se dedicaram ao serviço público
nessas unidades políticas que foram criadas em um contexto de integração
nacional e proteção de nossas fronteiras.
Por essas razões peço o apoio dos meus pares para aprovar a emenda
que ora apresento a esse colendo plenário.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Acrescente-se o parágrafo 2º-A, ao artigo 17, desta Medida
Provisória:
Art.17...........................................................
§ 2º-A O aproveitamento pela alteração de exercício para compor
força de trabalho de que trata o caput, poderá ocorrer a pedido do
servidor e do empregado, bem como, no interesse da
Administração, observada nessa última hipótese a concordância
expressa do servidor ou do empregado público.

JUSTIFICAÇÃO
A alteração proposta nesta emenda visa assegurar a manifestação da
vontade do servidor e do empregado público, naquelas situações em que a
administração necessite de alterar a lotação do servidor, para compor força
de trabalho, de órgãos, entidades do Governo Federal, ou de outros poderes
da União.
Os servidores integrantes de quadro em extinção da União foram
colocados a disposição do governo dos estados do Amapá, Roraima e
Rondônia, de forma automática, com fundamento na Constituição Federal,
consoante dispõe a Emenda Constitucional 60 de 2009, Emenda
Constitucional 79 de 2014 e Emenda Constitucional 98 de 2017.
Ao colocar os servidores à disposição do governo dos novos estados,
ou de seus municípios, quis o legislador constitucional assegurar a
permanência dos servidores nos estados nascidos dos ex-Territórios, para
preservar o espaço social da pessoa e de seus grupos familiares.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto
orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer
controvérsias quanto à legitimidade da pretensão de agentes integrantes de
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Quadro em Extinção dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima e
Rondônia, de não serem transferidos de ofício para localidades diversas.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

Acrescente-se o parágrafo 4º, incisos I, II e III e alíneas, ao
artigo 12, da Medida Provisória:
Art. 12. ......................................................................
............................................................................
§ 4º - O disposto no caput para os empregados públicos da
administração direta e indireta, no estado de Rondônia e seus municípios, a que
se refere o parágrafo 1º e incisos I, II e III; os empregados públicos dos estados
de Roraima e do Amapá e seus municípios, de que trata o parágrafo 2º e os incisos
I, II e III, sem prejuízo de outras entidades que porventura não tenham sido
expressamente citadas, compreende o vínculo empregatício com as seguintes
empresas públicas e sociedades de economia mista:
I - Estado de Roraima
a) Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA
b) Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAER
c) Companhia de Eletricidade de Roraima - CER
d) Boa Vista Energia
e) Telecomunicações de Roraima - TELAIMA
f) Extinto Banco de Roraima - BANRORAIMA
g) Extinto Banco do Estado de Roraima - BANER
h) Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do
Município de Boa Vista – EMHUR
I) Eletronorte/RR
I - Estado do Amapá e Municípios
a) Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
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b) Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA
c) Empresa de Telecomunicação do Amapá - TELEAMAPÁ
d) Banco do Estado do Amapá - BANAP
e) ENDESSUR
g) Eletronorte/AP
III - Estado de Rondônia e Municípios
a) Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD
b) Centrais Elétricas de Rondônia - CERON
c) Telecomunicações de Rondônia - TELERON
d) Eletronorte/RO
e) Extinto Banco do estado de Rondônia - BERON
f) Serviço de Abastecimento de Água de Cacoal

JUSTIFICAÇÃO
A incorporação no quadro federal de que trata a Emenda
Constitucional n.º 60 de 2009, Emenda Constitucional n.º 79 de 2014 e
Emenda Constitucional n.º 98 de 2017, remonta ao período de transformação
daquelas unidades políticas, que iniciou com a criação do Estado de
Rondônia em 1981 e dos Estados do Amapá e Roraima em 1988.
A Emenda Constitucional 98/2017 contemplou, os empregados da
administração indireta, compreendendo as autarquias, as fundações, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista, mesmo aquelas que
foram extintas
Assim, os empregados que hajam mantido qualquer relação ou
vinculo empregatício, estatutário ou de trabalho, com entidades da
Senado Federal – Praça dos Três Poderes – Ala Teotônio Vilela, Gabinete 7 - CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-6568 – Randolfe.rodrigues@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1419

3

Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

administração indireta, em Roraima e no Amapá, no período de 1988 a
outubro de 1993 e, em Rondônia, no período de 1981 a 1987 poderão
integrar, por meio de assinatura de um termo de opção, o quadro em extinção
da administração federal.
A regulamentação da EC 98 deve contemplar de forma compreensível
o direito dos empregados de qualquer das entidades, que se encontravam
sediadas nos Territórios Federais e, também aquelas que existiram durante o
período de instalação até outubro de 1993.
A menção expressa das empresas públicas e sociedades de economia
mista de cada estado, proposta nesta emenda revela-se uma importante
prudência, visto que, possibilitará aos órgãos de gestão de pessoas
responsáveis pela análise dos processos de incorporação em quadro da
União, maior clareza quanto às empresas e empregados que são clientela da
EC 98 de 2017.
Sendo assim, a presente emenda não resultará em qualquer impacto
orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer
controvérsias quanto à legitimidade da pretensão de agentes que mantiveram
relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo
empregatício, estatutário ou de trabalho, com empresas públicas e sociedades
de economia mista, mesmo que extintas integrantes dos ex-Territórios
Federais do Amapá e de Roraima, entre a data de sua transformação em
Estado e outubro de 1993.
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Portanto, esses são essas as razões pelas quais peço apoio desse
colendo plenário no sentido de acolher essa emenda.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA Nº
(a MP nº 817, de 2018)

O Parágrafo Único do art. 28 passa a ser numerado parágrafo 1º
e acrescente-se o parágrafo 2º e os incisos I, II e III ao art. 28, desta Medida
Provisória:
Art. 28........................................................................................
§ 1º................................................................................................
§ 2º Os servidores alcançados pelo artigo 6º, da EC 79, de 2014
e pelo artigo 6º, da EC 98, de 2017, que se encontrem
redistribuídos na forma do artigo 37, da Lei nº 8.112/90, para
órgãos diversos da administração pública federal poderão optar,
para retornarem ao quadro em extinção dos ex-Territórios de
Roraima, Rondônia e Amapá,
I - Os servidores de que trata o parágrafo 2º serão lotados nas
Secretarias de Segurança Pública, dos estados de Roraima,
Rondônia e Amapá.
II - Compete ao Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão
da Folha de Pagamento-DEPEX, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão adotar as providências relativas ao
apostilamento, da nova lotação dos servidores, com a publicação
em Boletim Interno e registro nos assentamentos funcionais.
II - A opção prevista no parágrafo 2º será no prazo de 180 (cento
e vinte) dias, contados da divulgação do nome do servidor em
Ata da Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de
Rondônia, Roraima e Amapá.

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta de emenda tem o objetivo de aos servidores
alcançados pelo art. 6º, da EC nº 79, de 2014 e art. 6º, da EC nº 98, de 2017,
a adequação funcional com o retorno ao quadro do extinto Território Federal
de Roraima, Rondônia e Amapá, no sentido de ser-lhes garantido a lotação e
exercício na Secretaria de Segurança Pública e assim evitar prejuízos
funcionais.
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Deste modo, a presente emenda não resultará em qualquer impacto
orçamentário adicional, tão somente servindo-se a elidir quaisquer
controvérsias quanto à legitimidade da pretensão de agentes que
desempenharam suas funções policiais nos ex-Territórios Federais do
Amapá, de Roraima e de Rondônia.
Sala da Comissão,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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EMENDA nº
- CM
(à MPV nº 818, de 2018)

Dê-se ao artigo 2º da Medida Provisória nº 818, de 11 de janeiro de 2018,
a seguinte redação:
“Art. 2º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 6o A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas
seguintes diretrizes:
I - integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do
solo no âmbito dos entes federativos;
II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os
motorizados;
III - prioridade dos serviços de transporte público coletivo sobre o
transporte individual motorizado;
IV - integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
V - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos
deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;
VI - incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de
energias renováveis e menos poluentes;
VII - priorização de projetos de transporte público coletivo:
a- estruturadores do território urbano;
b- indutores do desenvolvimento urbano integrado;
c- de corredores exclusivos em vias urbanas;
d- de faixas preferenciais em vias urbanas;
VIII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira
com outros países sobre a linha divisória internacional.
XI – garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte
público coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a
universalidade e a modicidade tarifária do serviço.
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X – tratamento tributário que beneficie o usuário do transporte
público coletivo de passageiros, mediante incentivos fiscais ao serviço
ofertado.
XI – recuperação dos investimentos realizados em infraestrutura de
transporte público coletivo de passageiros de que tenha resultado a valorização
de imóveis urbanos mediante instituição de contribuição de melhoria.
Art. 24. .............................................................................................................
§ 3º O Plano de Mobilidade Urbana será compatibilizado com o plano
diretor municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de sete anos,
contado da data de entrada em vigor desta Lei.
§ 4º Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade
Urbana até a data de entrada em vigor desta Lei terão o prazo máximo de sete
anos, contado da data de sua entrada em vigor, para elaborá-lo.
§ 6º Os Municípios que descumprirem o prazo previsto no § 4 o ficarão
impedidos de receber recursos federais destinados à mobilidade urbana até que
seja elaborado o plano a que refere o caput.” (NR)

JUSTIFICATIVA
Decorrido seis anos da sanção da Lei n° 12.587/2012, constata-se a
necessidade de revisar a presente lei, de forma de adequá-la a realidade das cidades
quanto a mobilidade urbana.
Ao tratarmos das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, é
importante deixar destacado em um inciso específico (inciso III, artigo 6°) no texto da
lei a diretriz da prioridade do transporte público coletivo sobre o transporte individual
de passageiros.
Considerando o número crescente de veículos nas cidades, o que tem
gerado o aumento acentuado de congestionamentos das vias urbanas, prejudicando
assim a mobilidade das pessoas, é importante priorizar projetos de melhorem a

Senado Federal – Praça dos Três Poderes – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 56 - CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3131

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1427

Gabinete Senador ACIR GURGACZ

mobilidade urbana, como os projetos de corredores exclusivos e de faixa preferenciais
destinadas ao transporte público coletivo.
Além disso, há necessidade de estabelecer uma nova diretriz que permita
garantir a sustentabilidade dos atuais sistemas de transporte público coletivo das
cidades de forma de preservar os direitos básicos dos usuários, como a continuidade
do serviço, o acesso universal para todos mediante tarifas módicas.
Sob mesmo prisma, é importante introduzir uma diretriz que permita
estabelecer uma política tributária que beneficie o usuário do transporte público
coletivo, mediante incentivos fiscais que resultem em uma tarifa mais módica pelo
serviço público prestado, ou seja, uma passagem mais barata para aquele que utiliza
o transporte público.
Outra diretriz necessária a ser inserida na Política Nacional de Mobilidade
Urbana é a que permita o poder público recuperar os investimentos realizados em
infraestrutura para transporte público coletivo que tenham resultado na valorização
de imóveis privados nas áreas urbanas.
Dessa forma a presente emenda permitirá que o poder público possa
aprimorar a política de mobilidade urbana de sua cidade.

Sala da Comissão, 05 de fevereiro de 2018.

Senador ACIR GURGACZ
PDT/RO
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Gabinete Senador ACIR GURGACZ

EMENDA nº
- CM
(à MPV nº 818, de 2018)

Dê-se ao artigo 2º da Medida Provisória nº 818, de 11 de janeiro de 2018, a
seguinte redação:
“Art. 2º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 8o ................................................................................................. :
.......................................................................................................................
X – incentivo ao pagamento da tarifa por meio eletrônico, mediante o
estabelecimento de valores tarifários diferenciados.
.......................................................................................................................
§ 4o A concessão de novos benefícios tarifários a uma classe ou
coletividade de usuários nos serviços de transporte público coletivo deverá ser
custeada com recursos financeiros específicos previstos em lei, sendo vedado
atribuir o referido custeio aos usuários do respectivo serviço público.
§ 5o A concessão de benefícios tarifários nos serviços de transporte
público coletivo, sempre que possível, deve considerar a capacidade econômica
e financeira dos usuários beneficiados, visando atender aqueles que realmente
necessitem da assistência social do poder público.
§ 6o Os atuais benefícios tarifários serão revistos no prazo de sete
anos, contado da data de entrada em vigor desta lei, com objetivo de se
adequarem ao teor expresso nos § 4o e 5°.
...............................................................................................................

Art. 24. ................................................................................................
§ 3º O Plano de Mobilidade Urbana será compatibilizado com o plano
diretor municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de sete anos, contado
da data de entrada em vigor desta Lei.
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§ 4º Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade
Urbana até a data de entrada em vigor desta Lei terão o prazo máximo de sete anos,
contado da data de sua entrada em vigor, para elaborá-lo.

§ 6º Os Municípios que descumprirem o prazo previsto no § 4 o ficarão
impedidos de receber recursos federais destinados à mobilidade urbana até que seja
elaborado o plano a que refere o caput.” (NR)

JUSTIFICATIVA
Decorrido seis anos da sanção da Lei n° 12.587/2012, constata-se a
necessidade de revisar a presente lei, de forma de adequá-la a realidade das cidades
quanto a mobilidade urbana.
A maioria das cidades brasileiras já dispõem de sistemas de pagamento
da tarifa do transporte público coletivo de passageiros, mediante créditos eletrônicos
inseridos em cartões de pagamento.
Essa modalidade de pagamento traz maior segurança a bordo do
transporte público coletivo para os usuários, pois elimina o manuseio de dinheiro, bem
como concede maior celeridade ao serviço, uma vez que evita a formação de longas
filas que acontecem por causa da demora que existe quando o pagamento é feito em
dinheiro.
Dessa forma é importante estabelecer uma nova diretriz na política tarifária
que permita o incentivo ao pagamento por meio eletrônico da tarifa, mediante valor
diferenciado daquele que realiza o pagamento em dinheiro.
Outro ponto que há necessidade der ser revisto nas diretrizes para política
tarifária é com relação aos benefícios tarifários concedidos para determinadas
categorias de usuários, mais conhecidas como gratuidades.
No custeio da gratuidade no transporte público é importante observar que
a tarifa desse serviço público é o resultado do seu custo dividido pelo número de
usuários pagantes. Assim quanto maior o número de usuários beneficiados pelo
passe livre, menor será o número de pagantes e consequentemente, maior vai ser o
valor da tarifa.
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Para cada um real gasto com passagem de ônibus, trens e metros, 19
centavos são destinados ao custeio dessas gratuidades.
Na verdade, estamos vivendo uma grande injustiça social onde pessoas
menos favorecidas da sociedade e que utilizam o transporte público todos os dias são
obrigadas a financiar uma política de assistência social.
Se verificarmos a Constituição Federal, vamos observar que “assistência
social deve ser prestada para aquele que dela necessitar” (Art. 203) e como faz parte
da seguridade social, medidas de assistência social devem ser financiadas pelo
orçamento público (Art. 195).
Assim a presente emenda não visa proibir as gratuidades nos serviços
transporte público coletivo, e sim estabelecer que as novas gratuidades sejam
custeadas com recursos públicos e não mais pelos usuários do sistema de transporte
público coletivo, bem como, ao conceder a gratuidade, o poder público esteja atento
a condição financeira do usuário beneficiado, como forma de beneficiar aquele usuário
que realmente precisa de assistência e proteção do Estado.

Sala da Comissão, 05 de fevereiro de 2018.

Senador ACIR GURGACZ
PDT/RO
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Gabinete Senador ACIR GURGACZ

EMENDA nº
- CM
(à MPV nº 818, de 2018)
Dê-se ao artigo 2º da Medida Provisória nº 818, de 11 de janeiro de 2018, a
seguinte redação:
“Art. 2º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 22 ................................................................................................... :
.......................................................................................................................
VII – priorizar o transporte público coletivo no sistema viário;
.......................................................................................................................
Art. 24. ..........................................................................................................
§ 3º O Plano de Mobilidade Urbana será compatibilizado com o plano
diretor municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de sete anos, contado
da data de entrada em vigor desta Lei.

§ 4º Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade
Urbana até a data de entrada em vigor desta Lei terão o prazo máximo de sete anos,
contado da data de sua entrada em vigor, para elaborá-lo.

§ 6º Os Municípios que descumprirem o prazo previsto no § 4 o ficarão
impedidos de receber recursos federais destinados à mobilidade urbana até que seja
elaborado o plano a que refere o caput.” (NR)
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JUSTIFICATIVA
Decorrido seis anos da sanção da Lei n° 12.587/2012, constata-se a
necessidade de revisar a presente lei, de forma de adequá-la a realidade das cidades
quanto a mobilidade urbana.
Nos últimos anos tem se observado número crescente de veículos nas
cidades, o que tem gerado o aumento acentuado de congestionamentos das vias
urbanas, prejudicando assim a mobilidade das pessoas,
Dessa forma o poder público tem que estar atento a este fenômeno
negativo e buscar novas medidas que melhorem a mobilidade das pessoas nas
cidades, principalmente para aquelas que utilizam o transporte público coletivo nos
seus deslocamentos diários.
Assim, a presente emenda busca aprimorar as atribuições dos órgãos
gestores visando a priorização do transporte público coletivo no sistema viário e assim
beneficiar milhões de brasileiros que utilizam este meio de transporte.
Sala da Comissão, 05 de fevereiro de 2018.

Senador ACIR GURGACZ
PDT/RO
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00004

Gabinete Senador ACIR GURGACZ

EMENDA nº
- CM
(à MPV nº 818, de 2018)

Dê-se ao artigo 1º da Medida Provisória nº 818, de 11 de janeiro de 2018, a
seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“ Art. 1° ..............................................................................................
.........................................................................................................................
§ 2o Na aplicação das disposições desta Lei, serão observadas as normas
gerais de direito urbanístico estabelecidas na Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 Estatuto da Cidade, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências, na Lei n°
12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, e em outras leis federais, bem como as regras que disciplinam a
política nacional de desenvolvimento urbano, a política nacional de desenvolvimento
regional e as políticas setoriais de habitação, saneamento básico e meio ambiente.
Art. 12........................................................................................................
§ 2º ...........................................................................................................
I - a promoção de audiências públicas com a participação de representantes
da sociedade civil e da população;
.........................................................................................................................
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§ 3º As audiências públicas a que se referem o inciso I do § 2º serão
precedidas de ampla divulgação em todos os Municípios integrantes da unidade
territorial urbana.
§ 4º A realização de audiências públicas ocorrerá segundo os critérios
estabelecidos pela instância colegiada deliberativa a que se refere o inciso II do caput
do art. 8º, respeitadas as disposições desta Lei e das leis complementares que
instituírem as unidades territoriais.” (NR) “
Art. 21. ......................................................................................................
a) garantir o cumprimento do disposto no caput do art. 10 no prazo de cinco
anos, contado da data da instituição da região metropolitana ou da aglomeração
urbana; e
b) a elaboração, no âmbito da estrutura de governança interfederativa, e a
aprovação pela instância colegiada deliberativa, até 31 de dezembro de 2021, do plano
de desenvolvimento urbano integrado das regiões metropolitanas ou das aglomerações
urbanas;

e

.................................................................................................................”

(NR)

JUSTIFICATIVA
O Estatuto da Metrópole estabelece diretrizes gerais para o planejamento,
a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões
metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, permitindo
assim uma governança interfederativa adequada aos interesses das populações
residentes nas cidades situadas nessas regiões.
Considerando a existência de redes de transporte público coletivo de
passageiros ligando as cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerados
urbanos, há necessidade que as ações a serem adotadas pela governança
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interfederativa para melhoria da mobilidade urbana estejam em consonância com a
Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Assim a presente emenda estabelece que as normas do Estatuto da
Metrópole serão aplicadas em observância na normatização da Política Nacional de
Mobilidade prevista na Lei n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

Sala da Comissão, 05 de fevereiro de 2018.

Senador ACIR GURGACZ
PDT/RO
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MPV 818
00005

EMENDA nº

- CM

(à MPV nº 818, de 2018)

Dê-se ao artigo 1º da Medida Provisória nº 818, de 11 de
janeiro de 2018, a seguinte redação:
“Art. 1º A Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art.
12.....................................................................
...........................
§

1º

.......................................................................
.....................

VII –_diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana prevista na
Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012.
VIII – sistema de fiscalização e controle dos serviços públicos
delegados
preferencialmente
em
parceria
com
os
demais
entes
federativos, inclusive no exercício da atribuição expressa no artigo
22, inciso VII da Lei n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

§

2º

.......................................................................
....................
I

-

a

promoção

de

audiências

públicas

com

a

participação

de

representantes da sociedade civil e da população;
.......................................................................
.....................................
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§ 3º As audiências públicas a que se referem o inciso I do § 2º serão
precedidas de ampla divulgação em todos os Municípios integrantes da
unidade territorial urbana.
§ 4º A realização de audiências públicas ocorrerá segundo os critérios
estabelecidos pela instância colegiada deliberativa a que se refere o
inciso II do caput do art. 8º, respeitadas as disposições desta Lei e
das leis complementares que instituírem as unidades territoriais.” (NR)
“
Art.

21.

.......................................................................
........................
a) garantir o cumprimento do disposto no caput do art. 10 no prazo de
cinco anos, contado da data da instituição da região metropolitana ou
da aglomeração urbana; e
b) a elaboração, no âmbito da estrutura de governança interfederativa,
e a aprovação pela instância colegiada deliberativa, até 31 de dezembro
de

2021,

do

plano

metropolitanas

de

desenvolvimento

ou

das

urbano

integrado

aglomerações

das

regiões

urbanas;

e

.......................................................................
” (NR)

Justificativa

As regiões metropolitanas e aglomerados urbanos possuem redes
de

transporte

público

coletivo

de

passageiros

maciçamente

utilizados pelas populações para os seus deslocamentos diários
entre as cidades integrantes nessas regiões.
Esse serviço de transporte público coletivo é gerenciado, na
maioria das vezes, por um órgão gestor do Estado em parceria
com

as

cidades

aglomerado

que

urbano,

constituem
mediante

a

região

regulamentos

metropolitana
e

e

o

respeitando

a

autonomia de cada município.
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geral,

inclusive

os

integrantes das regiões metropolitanas e aglomerados urbanos,
são obrigados a seguir os princípios e diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana, previstos na Lei 12.587/2012,
principalmente
coletivo

de

Metrópole
elaboração

no

trato

do

serviço

passageiros,

há

necessidade

discipline
do

plano

essa
de

de

transporte
que

aplicabilidade

desenvolvimento

o

público

Estatuto

da

ocasião

da

por

integrado,

conforme

previsto no artigo 12 da presente lei.
Além

disso,

há

necessidade

desenvolvimento

integrado

fiscalização

controle

e

de

permitir

que

adotar

um

possa
dos

serviços

o

plano

sistema

públicos

de
de

delegados

preferencialmente em parceria com os demais entes federativos,
no caso com a União e Estados, principalmente no combate ao
transporte

ilegal

de

passageiros,

o

qual

tem

aumentado

gradativamente nas regiões metropolitanas ameaçando a vida da
população.

Sala da Comissão,
Deputado Federal MAURO LOPES
(PMDB/MG)
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MPV 818
00006

EMENDA nº

- CM

(à MPV nº 818, de 2018)
Dê-se ao artigo 1º da Medida Provisória nº 818, de 11 de
janeiro de 2018, a seguinte redação:

“Art. 1º A Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art.5o ...................................................
..................................:
V – a rede de transporte público coletivo intermunicipal
de passageiros.

Art.6o ....................................................
.................................:

VIII – prioridade do transporte público coletivo sobre o
transporte individual motorizado.

Art.7o .....................................................
...................................:

VIII – garantia de sustentabilidade econômica das redes de
transporte público coletivo intermunicipal de passageiros,
de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a
modicidade tarifária do serviço.

Art.
12.........................................................
..................................
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§

2º

...........................................................
.................................
I - a promoção de audiências públicas com a participação de
representantes da sociedade civil e da população;
...........................................................
...........................................................
....................................
§ 3º As audiências públicas a que se referem o inciso I do
§

2º

serão

precedidas

de

ampla

divulgação

em

todos

os

Municípios integrantes da unidade territorial urbana.
§ 4º A realização de audiências públicas ocorrerá segundo
os

critérios

estabelecidos

pela

instância

colegiada

deliberativa a que se refere o inciso II do caput do art.
8º,

respeitadas

as

disposições

desta

Lei

e

das

leis

complementares que instituírem as unidades territoriais.”
(NR) “
Art.

21.

...........................................................
.....................................
a) garantir o cumprimento do disposto no caput do art. 10
no prazo de cinco anos, contado da data da instituição da
região metropolitana ou da aglomeração urbana; e
b)

a

elaboração,

interfederativa,
deliberativa,

até

no
e

a
31

âmbito

da

aprovação
de

estrutura
pela

dezembro

de

de

governança

instância
2021,

do

colegiada
plano

de

desenvolvimento urbano integrado das regiões metropolitanas
ou

das

aglomerações

urbanas;

e
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...........................................................
..........................” (NR)

Justificativa
As regiões metropolitanas e aglomerados urbanos possuem
redes

de

transporte

largamente

utilizados

público

coletivo

pelas

populações

de

passageiros

para

os

seus

deslocamentos diários entre as cidades integrantes nessas
regiões.
Esse serviço de transporte público coletivo é gerenciado,
na maioria das vezes, por um órgão gestor do Estado em
parceria

com

as

cidades

que

constituem

a

região

metropolitana e o aglomerado urbano.
O transporte público coletivo é considerado essencial pela
Constituição Federal, conforme disciplinado no artigo 30,
inciso V.
Apesar disso, o Estatuto da Metrópole trata esse assunto
de

forma

tímida

no

parágrafo

2°

do

artigo

1°

da

Lei

13.089/2015.
Assim sendo, a presente emenda pretende tratar de forma
clara

e

objetiva

o

transporte

público

coletivo

de

passageiros no Estatuto da Metrópole, estabelecendo que as
leis

complementares

que

instituírem

as

regiões

metropolitanas e aglomerados urbanos deverão disciplinar
as redes de transporte público coletivo de passageiros que
atenderão

a

municípios,
econômica

população
bem

como

visando

residente
garantir

preservar

os

a

nos

agrupamentos

sua

sustentabilidade

interesses

básicos

de
dos

usuários, como a continuidade, universalidade e modicidade
tarifária.
Além disso, dispor que a governança interfederativa das
regiões metropolitanas e aglomerados urbanos ao tratar de
transporte

público

coletivo

considere

o

princípio

da
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prioridade desse modal sobre o transporte individual de
passageiros,
forma

de

conforme

melhorar

os

consta

da

Lei

deslocamentos

12.587/2012,
da

população

como
que

utiliza maciçamente esse serviço público diariamente.
Sala da Comissão,
Deputado Federal MAURO LOPES
(PMDB/MG)
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MPV 818
00007
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2017
TIPO

1
5

[ ] SUPRESSIVA
[ x] ADITIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ X ] MODIFICATIVA

AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

UF
CE

PÁGINA
01/02

EMENDA ADITIVA Nº ___________
Inclua-se §4º ao art. 20 da Lei nº 13.089/2015 alterado pelo art. 1º da MP nº
818/2017 com a seguinte redação:
Art. 1º...............................................................................................
“ Art. 20............................................................................................
.........................................................................................................
§4º Os projetos das leis complementares estaduais referidas nos
artigos 3º, 4º e 5º desta Lei para a criação de uma Região
Metropolitana, Aglomeração Urbana ou de Micro Região devem ser
precedidos de estudos técnicos e audiências públicas envolvendo
todos os Municípios pertencentes à unidade territorial, para que se
justifique de forma técnica, econômica e social a necessidade do
Planejamento Urbano Regional Integrado, com a definição das
funções públicas de interesse comum, e aprovados nos Conselhos das
Cidades dos municípios atingidos”.

JUSTIFICAÇÃO
As vésperas de vencer o prazo legal estabelecido pelo Estatuto da Metrópole - Lei 13.089/15,
para a sua implantação com a Governança Interfederativa e a elaboração, com a aprovação,
mediante Lei Complementar Estatual, dos Planos de Desenvolvimento Integrado – PDUI, foi
enviado ao Congresso Nacional, em novembro/2017 o PL9011/2017 e, agora, em 11 de
janeiro/2018, a MP818/2018. Ambos com um mesmo propósito, de ganhar tempo e de retirar
Direitos Constitucionais dos Municípios, da sociedade civil ,no que se refere aos debates com
a participação de representantes da sociedade civil, em todos os Municípios integrantes da
unidade territorial urbana.
Num Estado Democrático e Social de Direito, como se pode permitir que um Plano
Metropolitano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que engloba um aglomerado de
Municípios, não venha ser produzido através dos debates democráticos nesses Municípios?
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Visando “a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais” e a defesa do
adequado planejamento urbano regional integrado e participativo, com base na Constituição
Federal, no Estatuto das Cidades e em Resoluções do ConCidades, consideramos ser
inadequado subtrair do texto da Lei “os debates em todos os Municípios integrantes da
unidade territorial urbana”, sendo que os Prefeitos são obrigados a adequar os Planos
Diretores Municipais ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI. Sem a
promoção de debates com a sociedade civil e com os técnicos do Planejamento Urbano
Municipal em todos os Municípios durante o processo de elaboração dos PDUIs, seria uma
afronta à autonomia Municipal e à gestão democrática das cidades prevista no Estatuto das
Cidades e um dos princípios de governança interfederativa prevista no Estatuto da Metrópole.
O interesse comum é para ser identificado e pactuado pelos próprios Municípios num
processo democrático.

____/____/____
DATA

_____________________________________________
ASSINATURA
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MPV 818
00008
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
___/__/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2017
TIPO

1
5

[ ] SUPRESSIVA
[ ] ADITIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ X ] MODIFICATIVA

AUTOR
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES

PARTIDO
PT

UF
CE

PÁGINA
01/02

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________
O art. 12 da Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015, alterado pelo art. 1º da MP nº
818, de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º.............................
“ Art. 12........................................
.....................................................
§2º.............................................
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação
de representantes da sociedade civil e da população, em todos os
Municípios integrantes da unidade territorial urbana;
.................................................................
§3º Os debates, consultas e audiências públicas a que se refere o inciso
I do § 2º serão promovidos pela instância executiva composta pelos
pelos representantes do Poder Executivo dos entes federativos
integrantes das unidades territoriais urbanas a que se refere o inciso I
do art. 8º, e serão precedidos de ampla divulgação em todos os
Municípios integrantes da unidade territorial urbana, com a
convocação e convite dirigido aos Conselhos Municipais, às
associações e entidades representativas da sociedade civil e da
população.
...................................................................................................(NR)”

JUSTIFICAÇÃO
As vésperas de vencer o prazo legal estabelecido pelo Estatuto da Metrópole - Lei 13.089/15,
para a sua implantação com a Governança Interfederativa e a elaboração, com a aprovação,
mediante Lei Complementar Estatual, dos Planos de Desenvolvimento Integrado – PDUI, foi
enviado ao Congresso Nacional, em novembro/2017 o PL9011/2017 e, agora, em 11 de
janeiro/2018, a MP818/2018. Ambos com um mesmo propósito, de ganhar tempo e de retirar
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Direitos Constitucionais dos Municípios, da sociedade civil ,no que se refere aos debates com
a participação de representantes da sociedade civil, em todos os Municípios integrantes da
unidade territorial urbana.
Num Estado Democrático e Social de Direito, como se pode permitir que um Plano
Metropolitano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que engloba um aglomerado de
Municípios, não venha ser produzido através dos debates democráticos nesses Municípios?
Visando “a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais” e a defesa do
adequado planejamento urbano regional integrado e participativo, com base na Constituição
Federal, no Estatuto das Cidades e em Resoluções do ConCidades, consideramos ser
inadequado subtrair do texto da Lei “os debates em todos os Municípios integrantes da
unidade territorial urbana”, sendo que os Prefeitos são obrigados a adequar os Planos
Diretores Municipais ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI. Sem a
promoção de debates com a sociedade civil e com os técnicos do Planejamento Urbano
Municipal em todos os Municípios durante o processo de elaboração dos PDUIs, seria uma
afronta à autonomia Municipal e à gestão democrática das cidades prevista no Estatuto das
Cidades e um dos princípios de governança interfederativa prevista no Estatuto da Metrópole.
O interesse comum é para ser identificado e pactuado pelos próprios Municípios num
processo democrático.

____/____/____
DATA

_____________________________________________
ASSINATURA
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MPV 818
00009
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data
7/2/2018

Proposição

Medida Provisória 818, de 12 de Janeiro de 2018
autor

n.º do prontuário
55377

Deputado Miguel Haddad
1.

X Supressiva

Página

2.

Substitutiva

3.

Artigos

Modificativa

Parágrafo

4.

Aditiva

x
X
Inciso
x

5.

Substitutivo global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Revogar todo o conteúdo do art. 21, da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto
da Metrópole e que hoje é objeto da ADI nº 5857, promovida pelo Estado do Pará e em curso perante o Supremo
Tribunal Federal.

Justificação
O art. 21 traz disposição de que incorrerá em improbidade administrativa o governador ou agente
público que não adotar providências para a elaboração e aprovação do PDUI, no prazo de 3 anos da entrada em
vigor da Lei (vigência a partir de 13/01/2015, prorrogada com a edição da MP 818/18).
Para tanto, é necessário garantir recursos financeiros para a ampla estrutura logística e de pessoal à
entidade, pública ou privada, que vier a ser responsável pela elaboração do PDUI. Ressalta-se que até o presente,
das 20 Regiões Metropolitanas mais importantes do país, apenas um Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado foi aprovado, que é o da Região Metropolitana de Vitória, o que demonstra o tamanho abismo
existente entre o exíguo prazo e a efetiva elaboração e aprovação de tal plano de desenvolvimento.
Além disso, a elaboração do PDUI deve ocorrer em ambiente de amplo e democrático processo de
discussão de propostas do poder público e da sociedade civil. Para tanto, o Estatuto da Metrópole determina a
realização de audiências públicas e debates em cada município que integre as unidades territoriais instituídas no
Brasil, e essa determinação, entretanto, não se compatibiliza com as questões de interesse comum, cujas soluções
devem ser buscadas de maneira integrada e compartilhada.
Por seu turno, o exíguo prazo determinado no indigitado art. 21, ora prorrogado, não tem como ser
exigido de governadores e prefeitos, chefes dos Poderes Executivos estadual e municipal, respectivamente, até
porque, e sobretudo, a aprovação de lei complementar estadual instituindo o PDUI é da competência exclusiva
do Poder Legislativo Estadual, de maneira que governadores e agentes públicos não podem, nem devem, ser
punidos por tal aberração.

DEPUTADO MIGUEL HADDAD
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MPV 818
00010
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data
07/02/2018

Proposição

Medida Provisória 818, de 12 de Janeiro de 2018
autor

n.º do prontuário
55377

Deputado Miguel Haddad
1.

Supressiva

Página

2.

Substitutiva

3. X Modificativa

Artigos

Parágrafo

4.

Aditiva

x
X
Inciso
x

5.

Substitutivo global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Alterar a redação do art 1º da Lei 13.089 de 2015.
Art 1º .........................
....................................
§ 2o - Na aplicação das disposições desta Lei, serão observadas as normas gerais de direito
urbanístico, estabelecidas na Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, que regulamenta os arts.
182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.

Justificação
Não há regras que disciplinam a política nacional de desenvolvimento urbano e a política nacional de
desenvolvimento regional, pela ausência de leis que deveriam instituir tais políticas.
Por outro lado, nota-se o uso inadequado das expressões “políticas setoriais de habitação, de
saneamento básico, de mobilidade urbana e de meio ambiente”, pois tais políticas envolvem uma gama infinita
de todo o tipo de legislação, das três esferas de governo, muitas delas em nível inferior ao da Lei nº 13.089, de
2015.
O correto seria mencionar a Política Nacional de Habitação (Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005);
de Saneamento Básico (Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007), de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587, de 3 de
janeiro de 2012) e de Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), mas nenhuma dessas leis faz
menção às regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões e às respectivas políticas de integração
regional, objetivando à organização, ao planejamento e à execução das funções públicas de interesse comum. Em
suma, todas essas leis ignoram as disposições contidas no art. 25, § 3º, da Constituição Federal.

DEPUTADO MIGUEL HADDAD
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data
07/02/18

Proposição

Medida Provisória 818, de 12 de Janeiro de 2018
autor

n.º do prontuário
55377

Deputado Miguel Haddad
1.

Supressiva

Página

2.

Substitutiva

3. X Modificativa

Artigos

Parágrafo

4.

Aditiva

x
X
Inciso
x

5.

Substitutivo global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Altera o art. 7º da Lei 13.089 de 2015.
V – participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de
decisão, nos termos da lei complementar que instituir região metropolitana, aglomeração urbana ou
microrregião.

Justificação
A alteração da redação do art. 7º, inciso V objetiva adequar o novo texto à alteração proposta para o
art. 8º, § 1º.

DEPUTADO MIGUEL HADDAD

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1450

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

MPV 818
00012
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data
07/02/18

Proposição

Medida Provisória 818, de 12 de Janeiro de 2018
autor

n.º do prontuário
55377

Deputado Miguel Haddad
1.

Supressiva

2.

Substitutiva

Página

3. X Modificativa

Artigos

Parágrafo

4.

Aditiva

x
X
Inciso
x

5.

Substitutivo global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Alterar o art. 10 da Lei 13.089 de 2015.
Art. 10 ..............
§ 4o O plano previsto no caput deste artigo será elaborado de forma conjunta e cooperada por
representantes do Estado, dos municípios integrantes da unidade regional e da sociedade civil organizada e
aprovado pela instância colegiada, a que se refere o inciso I, do art. 8º desta Lei, antes de seu encaminhamento à
apreciação da Assembleia Legislativa.

Justificação
A alteração proposta é necessária ante a nova redação dada ao art. 8°, conforme teor da Emenda nº 3
também apresentada pelo Deputado Miguel Haddad

DEPUTADO MIGUEL HADDAD
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data
07/02/2018

Proposição

Medida Provisória 818, de 12 de Janeiro de 2018
autor

n.º do prontuário
55377

Deputado Miguel Haddad
1.

Supressiva

Página

2.

Substitutiva

3. X

Artigos

Modificativa

Parágrafo

4.

Aditiva

x
X
Inciso
x

5.

Substitutivo global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Alterar o paragrafo 4º do artigo 12 da MPV nº 818/18
§ 4º A realização de audiências públicas ocorrerá segundo os critérios estabelecidos pela instância
colegiada normativa e deliberativa a que se refere o inciso I do art. 8º, respeitadas as disposições desta Lei e das
leis complementares que instituírem as unidades territoriais.

Justificação
A redação do § 4º foi apresentada pela Medida Provisória nº 818, de 2018, e precisa ser alterada para
se adequar à nova redação do art. 8º, proposta em emenda do Dep. Miguel Haddad

DEPUTADO MIGUEL HADDAD
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data
07/02/18

Proposição

Medida Provisória 818, de 12 de Janeiro de 2018
autor

n.º do prontuário
55377

Deputado Miguel Haddad
1.

Supressiva

Página

2.

Substitutiva

3. X Modificativa

Artigos

Parágrafo

4.

Aditiva

x
X
Inciso
x

5.

Substitutivo global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Alterar o art 8º da Lei 13.089 de 2015.
Art. 8o A estrutura da governança interfederativa de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, a ser definida em lei complementar estadual, deverá contemplar, no mínimo:
I – uma instância colegiada de caráter normativo e deliberativo, integrada por representantes dos
municípios da unidade regional e do Estado, vinculados às funções públicas de interesse comum, e
II – uma entidade pública, com a finalidade de promover assessoramento à instância colegiada, à qual
estará integrada, em questões administrativas, técnicas e executivas (agência regional).
§ 1º Lei complementar que instituir região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião
estabelecerá os critérios para a participação da sociedade civil organizada no âmbito do colegiado referido no
inciso I deste artigo.
§ 2º A participação dos entes federados no colegiado a que se refere o inciso I deste artigo não
necessita ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente.

Justificação
O art. 8º apresenta uma redação confusa e de questionável técnica legislativa, que cobre de dúvidas o
corpo do referido artigo, resultando em insegurança jurídica para o aplicador da lei.
O inciso I remete a uma instância executiva, formada por (i) prefeitos dos municípios que integram a
unidade regional (ou seus representantes) e (ii) representantes do Estado e, se for o caso, da União, desde que a
unidade territorial seja urbana, o que é impossível de se alcançar.
Como pode o Estado criar, mediante lei complementar, uma unidade territorial que seja urbana, se o
novo território, por força do art. 25, § 3º, da Constituição Federal, deve ser formado por municípios limítrofes, os
quais, na sua esmagadora maioria, são constituídos de áreas urbanas e rurais?
Além do mais, nota-se que nessa instância estão presentes os titulares das funções públicas de
interesse comum – Estado e municípios – aos quais é deferida competência constitucional (e a ninguém mais)
para deliberar, por intermédio de seus representantes, sobre a organização, o planejamento e a execução dessas
funções na unidade regional.
Mas, o legislador resolveu transferir a competência deliberativa a uma instância colegiada, definida
no inciso II, do art. 8º. E à instância executiva, o que cabe, afinal? Executar o quê?
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O inciso II, por sua vez, trata de uma instância colegiada, de características deliberativas, com a
participação da sociedade civil. Se é colegiada, quais os demais membros dessa instância? Seriam os
representantes do Poder Executivo de cada ente federado, integrantes da instância executiva?
No caso do inciso II, há uma lacuna, uma omissão. E em casos como este impõe-se a seguinte
advertência: não se pode interpretar aquilo que o texto legal não disciplinou. Assim, entende-se que as
disposições contidas no inciso II, do art. 8º são inócuas, portanto, inaplicáveis, carecendo sua reforma integral.
O inciso III, por sua vez, retrata uma organização pública, com funções técnico-consultivas. De início,
o termo organização pública foi utilizado inadequadamente, sem o rigor da técnica legislativa e da hermenêutica
jurídica. Organização pública tem o mesmo significado de administração pública e esta é definida, em termos
amplos, como sendo o conjunto de órgãos (administração direta) e de entidades (administração indireta) que
possuem como principal objetivo o desempenho de toda a atividade administrativa dos entes federados (União,
Estados, Municípios e Distrito Federal).
Ainda, essa entidade de direito público deverá estar revestida de funções administrativas, técnicas e
executivas, eis que, em face de sua natureza jurídica, deverá promover, em nome do colegiado, a organização, o
planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum.
O inciso IV, por derradeiro, trata de um sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de
contas. Seria mais adequado se o legislador tivesse feito menção a um Fundo Interfederativo, com as atribuições
de realizar investimentos e financiamentos para a promoção da organização, do planejamento e da execução das
funções públicas de interesse comum, com recursos provenientes do Estado e dos municípios, entre outras
fontes.
Portanto, a alteração proposta é mais do que necessária.

DEPUTADO MIGUEL HADDAD
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018
Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro
de 2015, que institui o Estatuto da
Metrópole, e a Lei nº 12.587, de 3 de
janeiro de 2012, que institui as
diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.

EMENDA
O art. 24 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, alterado pelo art. 2º
da Medida Provisória nº 818, de 2018, passa a ter a seguinte redação:
Art. 2º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 24. ........................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
XII– que sejam feitos estudos de impacto para viabilizar a
arborização da circulação viária;
............................................................................................ (NR).
JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu a Política
Nacional de Mobilidade Urbana, cria em sua estrutura o Plano de Mobilidade
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Urbana, devendo contemplar os seus princípios, os seus objetivos e as
suas diretrizes, segundo o estabelecido em seu art. 24 da Lei.
As árvores fazem parte da nossa história, desde o início da colonização
até os dias de hoje. São de tamanha importância que fazem o equilíbrio
ambiental do planeta, desempenhando funções como o controle da
temperatura, aumento da umidade do ar, controle das chuvas, qualidade de
águas nos mananciais, manutenção da biodiversidade, entre outros.
Nas cidades, o interesse pela manutenção da arborização é recente e
ainda pouco explorado. A correta arborização, destinando espécies que podem
contribuir com o local onde serão plantadas, é de salutar importância para a
qualidade de vida de todos os munícipes.
É de conhecimento que as árvores podem reduzir a incidência de
asma, câncer de pele e doenças relacionadas ao estresse, pois ajudam a
diminuir a poluição do ar, promovem sombreamento e um ambiente atrativo,
calmo e adequado para recreação; ajudam a reduzir em até 10% o consumo de
energia por meio do efeito de moderação climática local e; ainda, desenvolvem
um papel importantíssimo no ecossistema, pois são responsáveis por manter
mais de 50% da biodiversidade.
Nesse sentido, peço aos nobres pares o apoio para a aprovação desta
emenda.
Sala da Comissão, 7 de fevereiro de 2018

Deputada LEANDRE
PV/PR
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COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018
Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de
2015, que institui o Estatuto da Metrópole,
e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
que institui as diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana.

EMENDA

O inciso IV do art. 24 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, alterado
pelo art. 2º da Medida Provisória nº 818, de 2018, passa a ter a seguinte redação:
Art. 2º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 24. ........................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
IV - a otimização da acessibilidade para pessoas idosas,
pessoas com deficiência e com restrição de mobilidade;
............................................................................................ (NR).

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu a Política Nacional
de Mobilidade Urbana, cria em sua estrutura o Plano de Mobilidade Urbana para
dar efetividade a toda a política, devendo contemplar os seus princípios, os seus
objetivos e as suas diretrizes, segundo o estabelecido em seu art. 24 da Lei.
No rol das preocupações estabelecidas pelos incisos do citado art. 24, vêse uma preocupação clara para com a acessibilidade de pessoas com deficiência
e restrição de mobilidade, o que é justo e necessário.

*CD189347875209*
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Entretanto, verifica-se uma total ausência de preocupação para com as
pessoas idosas, que igualmente sofrem com problemas de mobilidade e que
devem merecer, também, atenção especial por parte do poder público.
Nesse caso, não estamos falando simplesmente de benefícios já
conhecidos, como a redução/isenção do pagamento de passagens ou de acentos
especiais nos veículos coletivos.
Entendemos que a preocupação para com as pessoas idosas na questão
da mobilidade urbana deve ser igualmente permanente, no sentido de que sejam
buscadas soluções para problemas frequentes, enfrentados no dia a dia, e que
lhes possam garantir acessibilidade digna aos espaços públicos.
Assim sendo, entendemos que essa emenda inaugura na Política
Nacional de Mobilidade Urbana uma preocupação justa e necessária para com as
pessoas idosas, de forma a garantir-lhes uma preocupação permanente,
permitindo-lhes uma maior e melhor acessibilidade no transporte público. Nesse
sentido, peço aos nobres pares o apoio para a aprovação desta emenda.

Deputada LEANDRE
PV/PR

*CD189347875209*

Sala da Comissão, 6 de fevereiro de 2018
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MPV 818
00017

COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018
Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro
de 2015, que institui o Estatuto da
Metrópole, e a Lei nº 12.587, de 3 de
janeiro de 2012, que institui as
diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.

EMENDA
O inciso III do art. 24 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
alterado pelo art. 2º da Medida Provisória nº 818, de 2018, passa a ter a
seguinte redação:
Art. 2º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 24. ........................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
III– as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana,
priorizando, sempre que possível, as ciclovias;
............................................................................................ (NR).
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JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu a Política
Nacional de Mobilidade Urbana, criou em sua estrutura o Plano de Mobilidade
Urbana,

contemplando

princípios,

objetivos

e

diretrizes,

segundo

o

estabelecido em seu art. 24 da Lei.
Porém, dada a grande densidade populacional nos grandes centros e o
costume nas demais regiões, é preciso priorizar o sistema de ciclovias, para
que sejam implementadas de maneira correta e segura para todos os
indivíduos que vivem nas cidades.
A demanda pela construção e uso das ciclovias é tamanho e por
inúmeros motivos. Destacam-se os seguintes:
a)

A pesquisa de Mobilidade da Região Metropolitana, realizada pelo Metrô

de São Paulo em 2012, registrou 333 mil viagens diárias em bicicleta durante
os dias úteis, mesmo com a infraestrutura ainda reduzida, deficiente e
desconectada. Vale ressaltar que esse número já representava, naquele ano,
mais do que o dobro das viagens de táxi, contabilizadas em 158 mil/dia.
b)

O uso da bicicleta é benéfico à saúde dos cidadãos, pois o simples fato

de usar a bicicleta como transporte os afasta do sedentarismo e de todos os
problemas de saúde deles decorrentes. A atividade física regular previne
doenças cardíacas e AVCs, hipertensão, ajuda a prevenir e a controlar o
diabetes, aumenta a resistência aeróbica, reduz a obesidade, ativa a
musculatura de todo o corpo, diminui a ocorrência de doenças crônicas, faz
bem para a saúde do idoso e aumenta o tempo de vida.
c)

Aumenta-se o número de vendas no comércio. Em Nova York, que

implanta desde 2007 um ambicioso plano cicloviário, um dos maiores sucessos
em retorno comercial foi na Avenida Vanderbilt. No terceiro ano de
funcionamento, os resultados foram ainda melhores: o crescimento nas vendas
foi de 102% na Vanderbilt, ao passo que na região, foi de 18%.
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Nesse sentido, peço aos nobres pares o apoio para a aprovação desta
emenda.

Sala da Comissão, 7 de fevereiro de 2018

Deputada LEANDRE
PV/PR
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MPV 818
00018

COMISSÃO MISTA DA MPV 818/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018

Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro
de 2015, que institui o Estatuto da
Metrópole, e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro
de 2012, que institui as diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana.

EMENDA ADITIVA Nº
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei de
Conversão da Medida Provisória nº 818, de 2018:
“Art. Acrescente-se ao art. 2º da Lei 10.257, de 10 de julho de
2001, o seguinte parágrafo único:
“Art. 2º ...............................................................................
............................................................................................
Parágrafo único. O uso residencial de unidades habitacionais,
ainda que temporário ou a título provisório, não está sujeito a
licenciamento pelo poder público municipal.”

JUSTIFICAÇÃO
O uso residencial é atributo da propriedade urbana, isto é,
integra o núcleo essencial do instituto. Assim, somente em situações
excepcionais, tais como risco à saúde ou à integridade física dos seus
ocupantes, pode ser limitado pelo poder de polícia estatal.
No exercício das competências conferidas pelo artigo 30, VIII,
da Constituição da República, o Município pode exigir que determinadas
atividades (vg. parcelamento, uso e ocupação do solo urbano) submetam-se ao
controle urbanístico por meio de licenciamentos, vistorias, expedição de autos
de conclusão. Tal controle, no entanto, é limitado por princípios que conformam
o Estado de Direito, como a legalidade, a proporcionalidade, a isonomia e a
segurança jurídica.
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Em relação às categorias de uso, o ordenamento jurídico
endereça o controle urbanístico exclusivamente para os usos não residenciais,
impondo-lhes requisitos positivos e negativos. Por outro lado, o uso residencial
em unidades habitacionais é imune ao controle estatal ordinário, prevalecendo
o regime de liberdade como corolário da proteção constitucional da
propriedade.
Neste sentido, o título subjetivo daquele que utiliza a unidade
habitacional como residência (proprietário, possuidor, locatário, ocupante
temporário) não altera a natureza inviolável do uso residencial como algo
intrínseco à propriedade urbana. De outra maneira, ainda que comporte
exceções, como nos casos de risco à vida ou à integridade física dos seus
ocupantes, o uso residencial deve ser sempre admitido, independente de
prévia manifestação autorizativa do poder público municipal.
Além de não autorizar restrições ordinárias ao uso residencial
do imóvel urbano, o ordenamento jurídico não autoriza a utilização do
licenciamento de atividades como mecanismo de inibição de formas legítimas
de fruição das unidades habitacionais. Assim, a imposição de ônus
discriminatórios a atividades intrinsecamente idênticas é fato não aderente ao
princípio da isonomia que rege à regulação urbanística brasileira. Em outras
palavras, o uso residencial é uma realidade material objetiva que atrai uma
mesma regulação qualquer que seja o título subjetivo daquele que utiliza a
unidade habitacional.
Para evitar pressões discriminatórias não previstas em lei e
para prestigiar a liberdade de fruição residencial como atributo intrínseco à
propriedade urbana, é fundamental a inclusão do dispositivo supra indicado
dentro das diretrizes gerais do desenvolvimento urbano descritas no Estatuto
da Cidade. Repisa-se não se tratar de regra nova, dado ser possível extrair tal
orientação da leitura sistemática do ordenamento jurídico. No entanto, existem
ameaças concretas e constrangimentos potenciais que recomendam a
explicitação do comando normativo na lei urbanística nacional.
Sala da Comissão, em 07 de fevereiro de 2018.
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3

Deputado VITOR LIPPI
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PEDRO CHAVES

EMENDA Nº

- (ADITIVA)

(MPV 818, DE 2018)

Dê-se a seguinte redação ao artigo 2º da Medida Provisória 818,
de 11 de janeiro de 2018:
Art.2º .......................................................................................
“Art. 4º.......................................................................................
...................................................................................................
X – transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte
de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por
intermédio de veículos particulares, sem remuneração do condutor;
..................................................................................................
XIV – transporte privado individual remunerado: serviço
remunerado de transporte por veículos particulares, não aberto ao público,
previamente contratado por intermédio de provedor de aplicações de
internet.” (NR)
...................................................................................................
“Art. 12-C. O serviço de transporte privado individual remunerado
será desenvolvido em caráter de livre concorrência e com liberdade de
preços, cabendo ao poder público competente a fiscalização e a cobrança
dos tributos devidos, na forma da regulamentação.
§ 1º Poderão prestar o serviço, ainda que por intermédio de Pessoa
Jurídica, todos os condutores que preencham os seguintes requisitos:
I – possuir Carteira Nacional de Habilitação com a observação de
exercício de atividade remunerada;
II – estar quite com as obrigações relativas a impostos, seguro
obrigatório e multas de trânsito dos veículos utilizados na prestação do
serviço;
III – estar segurado quanto a acidentes pessoais a passageiros, na
forma da regulamentação;
IV – estar inscrito como contribuinte do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS);
V – não possuir antecedentes criminais relativos a:
a) crimes de trânsito, previstos no Capítulo XIX da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro;
b) crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI da Parte
Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal;
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PEDRO CHAVES

c) homicídio, previsto no art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal;
d) lesão corporal grave ou seguida de morte, previstos nos §§ 1º a 3º
do art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal;
e) sequestro e cárcere privado, previsto no art. 148 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
f) tráfico de pessoas, previsto no art. 149-A do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
g) roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro, previsto nos arts.
157 a 159 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal;
h) outros crimes praticados mediante violência contra a pessoa ou
grave ameaça.
§ 2º Os provedores de aplicações de internet manterão atualizado
cadastro dos responsáveis pela prestação do serviço, que deverá conter
cópias dos seguintes documentos:
I – Carteira Nacional de Habilitação;
II – Certificado de Licenciamento Anual, de que trata o art. 131 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, dos veículos utilizados na
prestação do serviço, para comprovação do disposto no § 1º, II;
III – apólice do seguro de que trata o § 1º, III, exceto nos casos em
que o provedor de aplicações de internet o contratar, na qualidade de
estipulante;
IV – comprovante de inscrição como contribuinte do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS);
V – certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos
locais em que tenha residido nos últimos cinco anos, das Justiças Federal
e Estadual;
VI – folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos
Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos.
§ 3º São deveres dos provedores de aplicações de internet:
I – manter sede, filial, ou representação no Brasil;
II – assegurar que o condutor utilize, na prestação do serviço,
somente veículo que esteja listado em seu cadastro;
III – enviar ao usuário, antes do início da viagem, nome e fotografia
do condutor que prestará o serviço, além da placa de identificação do
veículo;
IV – garantir que o condutor que irá prestar o serviço corresponde
àquele informado ao usuário;
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V – armazenar as informações sobre as viagens realizadas, nas
mesmas condições determinadas pelo art. 15 da Lei nº 12.965, de 23 de
abril de 2014;
VI – vedar a prestação do serviço de que trata o caput por indivíduo
que tenha os antecedentes criminais listados na § 1º, V;
VII – abster-se de impedir injustificadamente o acesso de condutores
às aplicações de internet indispensáveis para prestação do serviço;
VIII – abster-se de exigir exclusividade para sua aplicação na
prestação dos serviços de que trata o caput;
IX – fornecer os documentos e informações requisitados pelas
autoridades competentes, com relação às suas atividades, aos dados dos
condutores e aos veículos cadastrados.
§ 4º São deveres dos motoristas do transporte privado individual
remunerado:
I – informar imediatamente ao provedor de aplicações de internet
qualquer alteração relativa às condições de que trata o § 1º;
II – manter atualizada a lista de veículos que podem ser utilizados na
prestação do serviço;
III – manter o veículo que estiver conduzindo em boas condições de
manutenção e limpeza;
IV – atender ao cliente com prontidão e urbanidade;
V – usar vestimentas adequadas para a função;
VI – abster-se de oferecer diretamente o serviço de transporte
privado individual remunerado de passageiros, inclusive por meio de
prepostos.
§ 5º Caracteriza limitação à livre concorrência, prevista no art. 36 da
Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, a infração ao disposto no § 3º,
VII e VIII.
§ 6º Caracteriza transporte ilegal de passageiros a infração ao
disposto no § 4º, VI.
§ 7º É atribuição das autoridades competentes acompanhar as
atividades dos provedores de aplicações de internet e dos prestadores do
serviço de que trata o caput, podendo, para tanto, requisitar as informações
e os documentos necessários ao cumprimento de suas funções, inclusive
do cadastro de que trata o § 2º, resguardados os segredos de indústria e de
comércio, e o sigilo legal.
§ 8º A recusa, omissão, ou retardamento injustificado às requisições
de que trata o § 7º constitui infração punível com multa, a ser fixada pela
autoridade competente.
§ 9º Em caso de danos decorrentes ou associados ao serviço de
transporte privado individual de passageiros, respondem solidariamente
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todos os profissionais e empresas que contribuíram para o fornecimento
do serviço, na forma da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.”

JUSTIFICATIVA
O transporte remunerado privado individual de passageiros é
atividade econômica em sentido estrito e se submete ao regime da livre iniciativa
(art. 1º, IV, in fine, e art. 170 da Constituição Federal), sendo distinto do transporte
público individual de passageiros, desempenhados por exemplo pelos táxis, como
vem sendo amplamente reconhecido pelo Judiciário e Legislativo Pátrios.
A competência para o estabelecimento de normas gerais em
matéria de trânsito e transporte é da União. Cabe aos municípios a regulamentação
e fiscalização de atividades como o transporte privado individual de passageiros,
dentro desses limites e sem estabelecer normas que contrariem garantias
constitucionais como a liberdade de iniciativa e de trabalho, bem como sejam
incompatíveis com a própria natureza da atividade e com a natureza digital da
intermediação feita por plataformas digitais.
As alterações propostas têm como objetivo estabelecer bases
mínimas e limites para a regulamentação da atividade, de forma a garantir
condições de segurança para os passageiros.
Trata-se de proposta que apresentei anteriormente como relator do
PLC 28/2017 na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, mas que
não chegou a ser apreciada em razão de o projeto ter sido levado diretamente a
Plenário em regime de urgência. Essa proposta decorre de amplo estudo sobre o
mercado em questão.

Sala das Comissões, 07 de fevereiro de 2018.

Senador PEDRO CHAVES
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MPV 818
00020
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº818, de 2017.

05/02/2018

AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEPUTADO Weverton Rocha – PDT
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA 2 (x ) SUBSTITUTIVA
SUBSTITUTIVO GLOBAL

PÁGINA

ARTIGO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( )

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Acrescenta-se inciso X, ao artigo 23, da lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
modificada pelo parágrafo 20 da Medida Provisória 818 de 2018.

“Art.23.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

X – Divulgação por meio eletrônico digital, na internet e aplicativos de aparelhos
smartphones, em tempo real, as informações sobre o serviço de transporte público coletivo,
como itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais.

JUSTIFICAÇÃO
A Pesquisa sobre a mobilidade da população urbana, publicada pela Confederação Nacional
do Transporte, em 2017, demonstrou que 47% dos brasileiros adota o ônibus como seu
principal meio de locomoção para as tarefas diárias, como trabalho e estudo. Por outro lado,
a maioria da população possui acesso à internet (58% dos domicílios), o que torna possível
o acesso por meio digital dos serviços de transporte público coletivo, como itinerários,
horários, tarifas dos serviços, modos de interação com outros modais, em tempo real.
Fazer um planejamento do horário de chegada e saída dos seus transportes coletivos para
quem utiliza o transporte coletivo é essencial para uma melhor qualidade de vida, uma vez
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que vc não precisará ficar horas esperando num ponto de ônibus a passagem da sua linha
especifica, aproveitando melhor seu tempo útil.
Face à enorme relevância do tema, conto com o apoio dos nobres pares para aprovar esta
emenda a medida provisória

‘

Weverton Rocha- PDT/ MA
ASSINATURA
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
05/02/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, de 2018
AUTOR
Weverton Rocha

Nº PRONTUÁRIO
TIPO

1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO
1º

3 (x) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 () SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Acrescenta-se § 30 ao art. 16 a Lei 12.587 de 03 de janeiro de 2012, modificada pela Medida
Provisória nº 818, de 2018:
“Art. 16 (...).
§ 1º (...).
§ 2º (...).
§ 3º No âmbito dos consórcios públicos ou convênios de cooperação constituídos para
delegação aos Estados, Distrito Federal ou Municípios à organização e a prestação dos serviços
de transportes público coletivo interestadual de caráter urbano, ficará a critério da legislação local
dispor sobre as condições para exercícios de gratuidades aos estudantes nestes serviços.

JUSTIFICATIVA
Atualmente, no âmbito dos consócios públicos ou convênios públicos constituídos para delegação
aos Estados, Distrito Federal ou Municípios à organização e a prestação dos serviços de
transportes público coletivo interestadual de caráter urbano ficam sob responsabilidade da União,
o que prejudica a organização local para concessão de descontos para estudantes e maior diálogo
sobre o assunto, com a sociedade. Essa emenda pretende resolver esta questão deixando a cargo
dos municípios tal responsabilidade.

Brasília, 05 de fevereiro de 2018.
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CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 818, DE 11 DE JANEIRO DE 2018
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

Altera a Lei nº 13.089, de 12
de janeiro de 2015, que institui o
Estatuto da Metrópole, e a Lei
nº12.587, de 3 de janeiro de
2012, que institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade
Urbana.

EMENDA ADITIVA N.º
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao Art. 15 da Lei
n°12.587, de 3 de janeiro de 2012, alterada pela Medida Provisória
n° 818, de 11 de janeiro de 2018:
“Art.15........................................................................................
Parágrafo único. As audiências e consultas públicas e a
avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários previstas
nos incisos III e IV deste artigo, deverão ser amplamente
divulgadas nos veículos de comunicação local e por meio
eletrônico, e serão promovidas pelos órgãos gestores dos
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entes federativos como condição para finalização dos
processos:
I - de elaboração e de revisão periódica do Plano de
Mobilidade Urbana, nas condições do artigo 24 desta Lei;
II - de revisão das tarifas, previstos no artigo 9° desta Lei;
III - de prorrogação de concessão ou permissão dos serviços
de transporte público coletivo, caso ocorram. ”

JUSTIFICAÇÃO

Um dos maiores ganhos trazidos pela Política Nacional de
Mobilidade Urbana, aprovada na forma da Lei n° 12.587, de 3 de
janeiro de 2012, é o reconhecimento da importância da gestão
democrática na construção contínua e no aprimoramento da
mobilidade urbana.
Nesse sentido, a presente emenda visa a fortalecer os
dispositivos de participação popular previstos na Lei, ao estabelecer
a obrigatoriedade da utilização desses instrumentos previamente às
decisões de maior impacto na qualidade e no custo da mobilidade
urbana.

Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE
DEMOCRATAS/TO
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 818, DE 11 DE JANEIRO DE 2018
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

Altera a Lei nº 13.089, de 12
de janeiro de 2015, que institui o
Estatuto da Metrópole, e a Lei
nº12.587, de 3 de janeiro de
2012, que institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade
Urbana.

EMENDA ADITIVA N.º

Acrescente-se o inciso VIII ao Art. 22 da Lei n° 12.587, de 3
de janeiro de 2012, alterada pela Medida Provisória n° 818, de 11
de janeiro de 2018:
“Art.22........................................................................................
VIII – Promover e estimular a participação popular através dos
instrumentos previstos no Art. 15 desta Lei. ”
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JUSTIFICAÇÃO
Um dos maiores benefícios produzidos pela Política Nacional
de Mobilidade Urbana, aprovada na forma da Lei n° 12.587, de 3 de
janeiro de 2012, é o reconhecimento da importância da gestão
democrática na construção contínua e no aprimoramento da
mobilidade urbana.
Nessa lógica, a presente emenda visa a fortalecer os
dispositivos de participação popular previstos na Lei, ao estabelecer
a obrigatoriedade da utilização desses instrumentos pelos órgãos
gestores dos entes federados, tornando essa uma de suas
atribuições.

Sala da Comissão, em

de fevereiro de 2018.

Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE
DEMOCRATAS/TO
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018
“Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de
2015, que institui o Estatuto da Metrópole, e a
Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que
institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana”.

EMENDA ADITIVA Nº _________-CM
Dê-se a seguinte redação ao artigo 2º da Medida Provisória 818, de 11 de janeiro de 2018:

Art. 2º …………………………………………………………………………………………………….
“Art. 4º ..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
X – transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de
transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens
individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários
previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em
rede.
…………………………………………………………………………………………………"
“Art. 11-A Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal fiscalizar os
serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros.
Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado
individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as
seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, segurança e a efetividade
na prestação dos serviços:
I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;
II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e
Seguro Obrigatório — DPVAT;
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III - exigência da inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto
Nacional de Previdência Social — INSS, nos termos da alínea “h” do inciso V do art.
11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 11-B O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros,
previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua
regulamentação, somente poderá ser exercido por motorista que cumprir as seguintes
condições:
I - possuir carteira nacional de habilitação com a categoria B ou superior que contenha
a informação de que exerce atividade remunerada;
II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características
exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal;
III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV);
V - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado
individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na
regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará
transporte ilegal de passageiros.‟
…………………………………………………………………………………………………

JUSTIFICATIVA

O transporte remunerado privado individual de passageiros é atividade econômica em sentido
estrito e se submete ao regime da livre iniciativa (art. 1º, IV, in fine, e art. 170 da Constituição
Federal)1,2, sendo distinto do transporte público individual de passageiros, desempenhados por
exemplo pelos táxis, como vem sendo amplamente reconhecido pelo Judiciário e Legislativo
Pátrios.

1 “Sua natureza, como visto, assume contornos próprios das atividades reservadas à livre iniciativa, sujeita à liberdade
de exploração por agentes privados atuantes no mercado, com respaldo nos princípios estruturantes e regentes da
ordem econômica constitucional. Eventuais contingenciamentos ou limitações impostas pelo Poder Público, pautadas
na excepcionalidade da atuação estatal inerente ao modelo econômico em vigor, somente serão legítimas quando
fundadas em razões ou valores jurídico-constitucionais plausíveis, numa análise de proporcionalidade.” (TJSP. Órgão
Especial. ADIN no 2216901-06.2015.8.26.0000. Data do julgamento: 05/10/2016).
2

“Inexistem fundadas razões jurídico-constitucionais, num exame de proporcionalidade, a justificar e legitima incisiva
atuação estatal no campo da atividade econômica em sentido estrito, tolhendo seu exercício da iniciativa privada”.
(TJSP. Órgão Especial. ADIN no 2216901-06.2015.8.26.0000. Data do julgamento: 05/10/2016).
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A competência para o estabelecimento de normas gerais em matéria de trânsito e transporte é
da União. Cabe aos municípios a regulamentação e fiscalização de atividades como o transporte
privado individual de passageiros. Entretanto, tal regulamentação não pode estabelecer
restrições tamanhas que afetem o exercício da atividade e contrariem garantias constitucionais
como a liberdade de iniciativa e de trabalho. O Judiciário tem constantemente decidido nesse
sentido.
As alterações propostas têm como objetivo aclarar o conceito de transporte privado individual,
atividade econômica já contida nesta lei e cuja legalidade constantemente é objeto de debate
nos Poderes Legislativo e Judiciário. Além disso, faz-se necessário estabelecer limites claros
para a regulação municipal da atividade.
Nesse sentido, apresentamos a presente emenda.

Sala de Comissões,

SENADOR EDUARDO LOPES
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

proposição

08/02/2018

Medida Provisória nº 818, de 12 de Janeiro de 2018
autor

nº do prontuário

Deputado Izalci Lucas
1

Supressiva
Página

2. Substitutiva

3. Modificativa

Art.

4. X Aditiva

Parágrafo

Inciso

5.

Substitutivo global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao art. 14, da Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, o seguinte §2º:
Art. 14. .................................................................................
..............................................................................................
§1º. Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados, em linguagem acessível e de
fácil compreensão, sobre:
I - seus direitos e responsabilidades;
II - os direitos e obrigações dos operadores dos serviços; e
III - os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como
os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta.
§2º. No sistema de transporte coletivo urbano e semiurbano observar-se-ão os direitos dos
jovens à mobilidade, previstos na Lei 12.852, de 5 de agosto de 2.013.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da emenda é incluir na Lei de Mobilidade Urbana garantias para que os jovens
carentes possam usufruir de seus direitos de locomoção em transportes públicos de passageiros em
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, que incluem inúmeros municípios e até diferentes
estados, bem como, no caso específico do Distrito Federal, que contém polos universitários e laborais,
que atraem jovens de diversas localidades.

DEPUTADO IZALCI LUCAS
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EMENDA ADITIVA
MPV 818/2018
Acrescenta-se ao art. 2º da MPV-818/2018 o seguinte dispositivo:
“Art. 2º ..................................................................................................
.................................................................................................
‘Art. 17 São atribuições dos Estados:
.............................................................................
III – garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas
que ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com
o § 3º do art. 25 da Constituição Federal, com base nas seguintes
diretrizes:
a) o planejamento e desenvolvimento integrado entre operações
de sistemas de transporte metropolitano e a ocupação do solo
urbano;
b) a definição de plano estratégico metropolitano de
gerenciamento da mobilidade, de acordo com a Política
Nacional de Mobilidade Urbana;
c) a promoção da integração física, tarifária e operacional dos
diferentes modos na rede de transporte metropolitano público
e privado; e
d) a promoção de campanhas de uso racional do transporte
individual.
.............................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A presente sugestão de emenda acrescenta ao inciso III do art. 17 da Le da
Mobilidade urbana algumas diretrizes para a integração de serviços que ultrapassem o
limite de um município, com enfoque no transporte metropolitano. Proposta adequada e
plenamente assimilável, dado tratar-se de uma compatibilização entre a Lei da
Mobilidade Urbana e o Estatuto da Metrópole.
Sala da Comissão,

Deputado CARLOS ZARATTINI – PT/SP
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EMENDA ADITIVA
MPV 818/2018
Acresça-se ao art. 24 da Lei nº 12.587/2012, alterado pelo art. 2º da MPV818/2018, o seguinte dispositivo:
“Art. 2º ..................................................................................................
.................................................................................................
‘Art. 24 ...............................................................
.............................................................................
I – os serviços de transporte público coletivo, para os quais os
Municípios com cidades de grande e médio portes deverão
prever um plano de contingência, com vistas a solucionar ou
mitigar problemas incidentais que possam afetar a mobilidade
urbana;
.............................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Já previsto em proposição que tramita atualmente na Câmara dos deputados,
a elaboração de planos de contingência em mobilidade urbana – objeto da presente
sugestão de emenda- tem por finalidade assegurar o atendimento da população nos casos
de paralização do serviço nos casos de ocorrer algum problema imprevisto. Trata-se,
enfim, de suprir uma lacuna do atual texto da Lei da Mobilidade no que concerne a gestão
do transporte público coletivo.
Sala da Comissão,

Deputado CARLOS ZARATTINI – PT/SP
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EMENDA ADITIVA
MPV 818/2018
Acresça-se ao art. 1º da MPV 818/2018 o seguinte dispositivo:
“Art. 1º ..................................................................................................
.................................................................................................
‘Art. 9º ................................................................
.............................................................................
II – planos setoriais interfederativos, incluindo o plano
metropolitano de mobilidade urbana.
.............................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Importante destacar que o enfoque no transporte coletivo nada tem de
irrelevante ou extravagante no contexto do Estatuto da Metrópole, uma vez que a própria
Constituição (art. 30, V) confere ao serviço o caráter de essencialidade. Logo, é
perfeitamente cabível esse destaque ao plano metropolitano de mobilidade urbana no
conjunto dos planos setoriais interfederativos, tal como se atribui pela presente sugestão
de emenda.
Sala da Comissão,

Deputado CARLOS ZARATTINI – PT/SP
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CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018

Autor

Partido

SENADOR ROBERTO ROCHA

PSDB

1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva

3. ____
Modificativa

4. _X__Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA Nº
- CMMPV
(à MPV nº 818, de 2018)

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 818, de 2018, onde couber:
Acrescente-se o § 7º ao art. 24 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, com
a seguinte redação:
“§ 7º Para fins do cumprimento da obrigatoriedade de apresentação do Plano
de Mobilidade Urbana de que trata esta lei, as regiões metropolitanas com mais de 1 (um)
milhão de habitantes deverão constituir uma autoridade metropolitana de transportes, no
formato de consórcio público previsto na Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2015, com o
objetivo de integrar o planejamento e a execução das ações de transportes, através da
apresentação de um único Plano de Mobilidade para o sistema de transportes na região
metropolitana de forma única.”

JUSTIFICAÇÃO
A MPV nº 818/2018 promove relevantes e urgentes alterações no art. 24 da
Lei nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para
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ampliar o prazo para aprovação do Plano de Mobilidade Urbana e para dispor que os municípios
que descumprirem referido prazo ficarão impossibilitados de receber recursos federais
destinados à mobilidade urbana até que elaborem o Plano.
Nos esforços já empreendidos para a discussão e aprovação de Planos de
Mobilidade Urbana nas grandes regiões metropolitanas, constatou-se a necessidade de criação
de uma autoridade que congregue os vários municípios no planejamento e execução de políticas
públicas e diretrizes para o desenvolvimento do sistema de transportes em cada região
metropolitana.
Nesse contexto, propõe-se a presente emenda aditiva para inserir no art. 24
da Lei nº 12.587/2012 a determinação para que as regiões metropolitanas com mais de 1 (um)
milhão de habitantes constituam uma autoridade metropolitana de transportes com o objetivo
de apoiar a implementação das políticas, diretrizes e planos de transportes metropolitanos. A
criação de tal autoridade auxiliará consideravelmente na aprovação do Plano de Mobilidade
Urbana no prazo definido em lei, ainda que com a ampliação realizada pela MPV.
A autoridade metropolitana de transportes será um importante instrumento
para permitir, de forma integrada nos diversos municípios que compõem a metrópole, o
planejamento (de curto, médio e longo prazos), a gestão e a avaliação dos sistemas de
mobilidade. Como exemplos de diretrizes e objetivos da autoridade, pode-se citar a gestão
democrática das políticas urbanas, com a participação de representantes da sociedade civil, e o
incentivo ao desenvolvimento tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes
em transportes.
A autoridade terá como competências também a supervisão e o
acompanhamento dos concessionários na prestação dos serviços de transportes, com estreita
interlocução com a agência reguladora competente, o poder concedente e órgãos de controle. A
autoridade poderá avaliar a viabilidade técnica e econômico-financeira de novos projetos e seus
impactos no sistema de transportes da região metropolitana, bem como avaliar e recomendar a
criação de um sistema tarifário integrado para todo esse sistema.
A autoridade metropolitana de transportes deverá ser constituída como um
consórcio público, na forma de associação pública entre o estado e os vários municípios
interessados, nos termos do art. 6º, I, da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre
as normas gerais de contratação de consórcios públicos. A autoridade poderá ser custeada
mediante rateio de despesas entre os entes consorciados ou por meio de convênios, contratos
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ou acordos de qualquer natureza firmados com outras entidades e órgãos de governo para
receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas.
A criação da autoridade metropolitana de transportes, no prazo ora ampliado
pela MPV, será um importante incremento na Lei nº 12.587/2015 para permitir a consecução
das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Sala da Comissão,

ASSINATURA

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1485

MPV 818
00030

EMENDA Nº

- CMMPV 818/2018

(à MPV nº 818, de 2018)

Dê-se a seguinte redação ao art. 2º da Medida Provisória nº 818,
de 11 de janeiro de 2018:
“Art. 2º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art.

4º

......................................................................................................

.....................................................................................................................................
XIV - Planos de manutenção periódica do sistema viário: instrumento de
planejamento indicando serviços essenciais para manutenção da integridade e segurança
das infraestruturas do sistema de mobilidade. (NR)
...........................................................................................................................
Art.

14.

......................................................................................................

.....................................................................................................................................
V – Franco acesso ao plano de manutenção periódica do sistema viário, sua
execução e sinalização de advertência nas vias em que estiver em atraso. (NR)
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Art.

21.

......................................................................................................

.....................................................................................................................................
V – Planos de manutenção periódica do sistema viário. (NR)
Art.

24

......................................................................................................

.....................................................................................................................................
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III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana e seu plano de manutenção
periódica.
......................................
XII – a integração com as malhas de transporte intermunicipal e interestadual e seus
respectivos planos.
...........................................................
§ 3º O Plano de Mobilidade Urbana será compatibilizado com o plano diretor
municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de sete anos, contado da data
de entrada em vigor desta Lei.
§ 4º Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana até
a data de entrada em vigor desta Lei terão o prazo máximo de sete anos, contado da data
de sua entrada em vigor, para elaborá-lo.
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

§ 6º Os Municípios que descumprirem o prazo previsto no § 4 o ficarão impedidos
de receber recursos federais destinados à mobilidade urbana até que seja elaborado o
plano a que refere o caput”.
§7º O descumprimento imotivado dos planos de manutenção do sistema viário, pelo
dano que geram ao bem degradado, constituem violação ao patrimônio público, ensejando
as sanções cíveis, penais e administrativas decorrentes. (NR)
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JUSTIFICAÇÃO

A Lei 12.587/13 ao instituir o Plano Nacional de Mobilidade
Urbana representou um importante avanço simbólico contra a cultura
nacional do improviso e do crescimento desordenado das cidades e dos
serviços públicos que as atendem.
Todavia, cinco anos após sua entrada em vigor, a população
ainda sofre com as mesmas dificuldades – trânsito caótico, transporte público
ineficiente e sofrível, vias em péssimo estado de conservação. A verdade é
que os planos municipais de mobilidade e os planos de desenvolvimento
integrado das metrópoles – no mais das vezes – sequer foram concluídos,
como informa a Exposição de Motivos presidencial.
É hora de enterrarmos o improviso, o jeitinho brasileiro, a obra
emergencial. Não é incomum vermos governantes despendendo fortunas em
obras novas, enquanto deixam o restante da cidade apodrecer no ostracismo,
em uma antiga manobra populista-patrimonialista, pois a obra nova e vistosa
traz (ou trazia) mais votos e despendia mais recursos que sua manutenção,
que passava a ser problema eventual do próximo governante.
Esta lógica irresponsável ultrapassou os limites do absurdo,
como vemos pela queda de um viaduto vital para Brasília, literalmente no
centro do Brasil. E causa dessa vergonhosa tragédia é simples: falta de
planejamento.
Toda obra, inclusive as viárias, dependem de manutenção
periódica – a qual é absolutamente previsível com cálculos simples de
engenharia, os quais podem e devem constar dos projetos executivos do
empreendimento.
Por mais surpreendente que seja, até hoje o Brasil não dispõe
de uma norma que obrigue a este procedimento básico. Esta Medida
Provisória traz oportunidade para corrigirmos este erro. Dado que será dado
mais tempo aos gestores para adaptarem seus planos de mobilidade, deve ser
cobrado mais completude destes, que passarão a indicar não só as obras de
expansão da infraestrutura viária, mas também a manutenção das instalações
existentes.
Para dar eficácia a nova exigência legal, esclarece-se que a
ausência de manutenção adequada aos bens públicos configura prejuízo ao
patrimônio público – do povo – o que pode ensejar sanções na área cível –
pela via da Ação Reparatória – administrativas – como crime de
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responsabilidade ou improbidade, conforme o caso – e penais – em situações
de especial gravidade.
Espera-se, com esta emenda, garantir ao cidadão o direito a
trafegar – seja particular ou público – em uma via confortável e segura.
Sala das Comissões,

Senador WILDER MORAIS
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MPV 818
00031

Congresso Nacional

MEDIDA PROVISÓRIA NO. 818, DE 11 DE JANEIRO DE 2018
Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de
2015, que institui o Estatuto da Metrópole, e a
Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que
institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.

APRESENTAÇÃO DE EMENDA MODIFICATIVA

O Artigo 1º da Medida Provisória nº 818, de 12 de Janeiro de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 1º Esta Lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes gerais para o
planejamento, projetos, estruturação financeira, implantação, operação e gestão das
funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações
urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento
urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o
apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do
desenvolvimento urbano, com base nos incisos XX do art. 21, IX do art. 23 e I do art. 24,
no § 3º do art. 25 e no art. 182 da Constituição Federal.
Art. 2º...............................................................................................................
IV: governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e ações entre
entes da Federação em termos de organização, planejamento, projetos, estruturação
econômico-financeira, implantação, operação e gestão de funções públicas de interesse
comum;
VI: plano de desenvolvimento urbano integrado - PDUI: instrumento que estabelece, com
base em processo permanente de planejamento, viabilização econômico-financeira e
gestão, as diretrizes para o desenvolvimento urbano da região metropolitana ou da
aglomeração urbana;
Art. 3º Os Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento, projetos, estruturação financeira, implantação,
operação e gestão de funções públicas de interesse comum.
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Art. 6º...............................................................................................................
II – compartilhamento de responsabilidades e gestão para a promoção do desenvolvimento
urbano integrado;
VIII – gestão integrada dos projetos, estruturação econômico-financeira, implantação,
operação e gestão das funções públicas de interesse comum,
Art. 7º...............................................................................................................
I – implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento, tomada de
decisão, projetos, estruturação econômico-financeira, implantação, operação e gestão
quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de
interesse comum;
IV – execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante gestão
unificada de recursos, públicos e privados, para implantação de projetos, obras e
prestação dos serviços, e rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura
de governança interfederativa;
Art. 8º...............................................................................................................
V –unidade de gestão profissionalizada, com direção compartilhada entre os entes
federativos integrantes das unidades territoriais urbanas, para implantação de projetos ou
prestação de serviços das funções públicas de interesse comum, sempre quando
essencial para sua eficácia, eficiência e efetividade.
Art. 9º...............................................................................................................
II - planos setoriais interfederativos, envolvendo tanto ações e empreendimentos
propostos, como os instrumentos de gestão e para financiamento, públicos e privados,
para viabilizá-los.
III – fundos públicos, privados ou mistos;
IV – operações urbanas consorciadas interfederativas, com escopo geográfico ou
funcional, para viabilização de projetos estruturantes.
Art. 10. As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com plano
de desenvolvimento urbano integrado, envolvendo tanto ações e empreendimentos como
os instrumentos de gestão e para financiamento, públicos e privados, para viabilizá-los,
aprovado mediante lei estadual.
Art. 12...............................................................................................................
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VII – formas e instrumentos para financiamento das ações e empreendimentos,
envolvendo tanto recursos públicos como privados
VIII – previsão de instrumentos para gestão compartilhada das funções públicas de
interesse comum.

JUSTIFICATIVA
A conurbação e a metropolização são fenômenos mundiais. No Brasil, estão se tornando
realidade aceleradamente e impõem novas questões, novas demandas, novas relações,
novos problemas e novos desafios.
O acúmulo de experiências para tratamento dessa nova realidade, tanto em solo nacional
quanto em outras localidades, pode inspirar avanços no marco legal em debate na Medida
Provisória no. 818/2018 - o Estatuto da Metrópole, Lei no. 13.089, de 12 de janeiro de 2015.
Em alguns países, há previsão de instância administrativa metropolitana. No caso
brasileiro, a Constituição Federal prevê a organização político-administrativa a partir da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos autônomos.
Sob esse marco constitucional, o Estatuto da Metrópole busca suprir a lacuna institucional
e administrativa existente nas regiões metropolitanas, conceituando e definindo diretrizes
gerais e prevendo mecanismos sobre dois pilares: funções públicas de interesse comum e
governança interfederativa.
Entretanto, ao tempo em que promoveu importantes iniciativas, o Estatuto da Metrópole
evidenciou a complexidade, as dificuldades e as limitações de iniciativas de caráter
metropolitano. Particularmente, no tocante ao processo decisório do planejamento e
projeto e nas formas de financiamento e gestão da implantação de empreendimentos e
prestação dos serviços de interesse comum.
As emendas ora propostas visam avançar nesse sentido. Procuram conferir mais
efetividade à governança interfederativa prevista no Estatuto da Metrópole para o
planejamento, execução e gestão das funções e serviços públicos de interesse comum em
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas brasileiras.

Dep. João Paulo Papa
PSDB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA NO. 818, DE 11 DE JANEIRO DE 2018
Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de
2015, que institui o Estatuto da Metrópole, e a
Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que
institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.

APRESENTAÇÃO DE EMENDA MODIFICATIVA

O Artigo 2º da Medida Provisória nº 818, de 12 de Janeiro de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 2º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 24. ..................................................................
§ 3º O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser compatibilizado no prazo máximo de sete
anos, contado da data de entrada em vigor desta Lei, ao:
I – plano diretor municipal existente ou em elaboração;.
II – plano de desenvolvimento urbano integrado existente ou em elaboração, nas regiões
metropolitanas e outras aglomerações urbanas delimitadas nos termos do § 1º do art. 25
da Constituição Federal.

JUSTIFICATIVA
A emenda proposta tem por objetivo acrescentar aos princípios, objetivos e diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana a indispensável integração da política municipal de
mobilidade ao contexto metropolitano, quando este existir. Trata-se de oferecer à lei
coerência com a realidade brasileira, de mais da metade da população morando em
metrópoles.
A proposta tem origem em estudos e debates realizados pelo Centro de Estudos e
Debates Estratégico da Câmara dos Deputados (Cedes) sobre o tema “Mobilidade
Urbana”, durante os anos de 2014 e 2015. Este trabalho originou o Projeto de Lei no.
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Congresso Nacional

5.010, de 2016, do deputado Lúcio Vale (PR-PA) e de outros membros do Centro de
Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara.
Em tramitação nesta Casa, este projeto e a questão específica do diálogo entre os Planos
de Mobilidade e os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrados (PDUIs) foram
aprovados pela Comissão de Viação de Viação e Transportes, em relatório elaborado pelo
deputado Júlio Lopes, e pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, na forma de
substitutivo de minha autoria.

Dep. João Paulo Papa
PSDB/SP
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MPV 818
00033
EMENDA Nº
______________/
______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
05/ 02 / 2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE
2018
TIPO

[ X ] SUPRESSIVA
ADITIVA
1

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ ]

Suprima-se o inciso I do § 2º do art.12 da Lei nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole),
alterado pelo art. 1º da MPV-818/2018.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei em vigor prevê que no processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado (PDUI) de região metropolitana ou de aglomeração urbana deverá ser
assegurada a promoção de audiências públicas e debates com a participação de
representantes da sociedade civil e da população, em todos os Municípios integrantes da
unidade territorial urbana.
A Medida Provisória suprime a parte final do dispositivo, acima em destaque, que garante
a realização de audiências públicas em todos os municípios integrantes das Regiões
Metropolitanas (RM´s) ou aglomerações urbanas.
Ocorre que entre os municípios que compõem as unidades territoriais há muita
desigualdade, há municípios ricos e pobres numa mesma região, e por isso,
consequentemente, a participação e relevância deles nas RM´s é díspar. As desigualdades
são de várias ordens, como com relação aos indicadores ambientais, habitacionais, de
serviços e infraestrutura, por exemplo. E é certo que, tratando-se de município com baixos
indicadores, sua participação pode ser menos incentivada.
Dessa forma, garantir por lei federal a participação de todos os municípios, é medida que
tende a mitigar a desigualdade de participação.
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Por isso, é fundamental garantir a manutenção da redação atual da lei, orientando,
assim, contrariamente à alteração proposta pela Medida Provisória no tocante ao
inciso I, do § 2º do art. 12 da lei nº 13.089, de 2015.

DEPUTADO PAULO PIMENTA
PT/RS
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00034
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
__05/ 02_/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018

TIPO
1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ X ] MODIFICATIVA 5 [ ] ADITIVA

Dê- ao art. 1º da MPV-818/2018 a seguinte redação:
“Art. 1º A lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte alteração:
‘Art. 12 ..........................................................................................
........................................................................................................
§ 3º As audiências públicas a que se refere o inciso I do § 2º serão precedidas de ampla
divulgação nos locais de sua realização.

JUSTIFICAÇÃO
A intenção do texto original é substituir a realização das audiências públicas em todos os
municípios da unidade territorial urbana pela pura e simples. O que se pretende com esta
emenda é que se garanta, sim, o que já consta da Lei do Estatuto da Metrópole, ou seja, que
as audiências sejam realizadas em TODOS os Municípios da unidade territorial, prevendo
ainda – como adendo – a exigência de sua ampla e prévia divulgação.

DEPUTADO PAULO PIMENTA
PT/RS
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MPV 818
00035
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
__05/ 02_/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018

TIPO
1

[ X ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ ] ADITIVA

Suprima-se o art. 2º da MPV-818/2018.
JUSTIFICAÇÃO
O dispositivo que questão altera os §§ 3º 4º do art. 24 da Lei nº 12.587, de 2012, a Lei que
instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana
O § 3º do art. 24 da lei atualmente prevê que o Plano de Mobilidade Urbana deverá ser
compatibilizado com o plano diretor municipal, no prazo máximo de 6 anos da entrada em vigor da
lei. Importante ressaltar que tal prazo já é uma prorrogação do texto original, que estipulava o prazo
de 3 anos a partir da entrada em vigor da lei.
Por sua vez, o a MPV prevê o aumento de prazo para 7 anos.
Com relação ao § 4º, a lei prevê que os municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade
Urbana até a data de promulgação desta lei deverão fazê-lo em até 6 anos de sua entrada em vigor,
após o qual os municípios ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais.
Novamente, a MP busca prorrogar o prazo para 7 anos.
Nesse sentido, como se trata de prorrogação reiterada, é fundamental que se pense numa política
específica, para que a lei de fato possa ser cumprida. Assim, opina-se contrariamente a tal
alteração.

DEPUTADO PAULO PIMENTA
PT/RS
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MPV 818
00036

COMISSÃO MISTA DA MPV 818/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018
Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015,
que institui o Estatuto da Metrópole, e a Lei nº 12.587,
de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana.

EMENDA ADITIVA Nº

O inciso III do art. 24 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, alterado
pelo art. 2º da Medida Provisória nº 818, de 2018, passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 24.
........................................................................................
.................................................................................................
.....
.................................................................................................
..... III– as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana,
incluindo as ciclovias;
............................................................................................
(NR).

JUSTIFICAÇÃO
As principais capitais do País sofrem com a mobilidade urbana, com
o crescimento da população alguns aspectos acabam sendo influenciados diretamente,
como a infraestrutura urbana e as questões de mobilidade, que se consistem no aumento
de carros, transporte coletivo insuficiente e trânsito obstruído.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1499

2

A construção de ciclovias, nas Capitais brasileiras, representa um
enorme passo em direção a cidades mais justas, mais inclusivas e mais
democráticas.
Com tantos veículos nas ruas, a poluição do ar aumenta e a
qualidade de locomoção piora, esses fatores prejudicam o meio ambiente e a saúde
das pessoas. Neste sentido, a construção de ciclovias surge como uma alternativa
que vai além do lazer, tornando-se um importante equipamento público que
incentiva a utilização da bicicleta como meio de transporte barato e eficiente.
Hoje, no Brasil, as ciclovias representam apenas 1% da malha
viária das capitais no país, segundo levantamento feito em março nas prefeituras
das 26 capitais do País.
Porém, dada a grande densidade populacional nos grandes centros e o
costume nas demais regiões, é preciso priorizar o sistema de ciclovias, para que sejam
implementadas de maneira correta e segura para todos os indivíduos que vivem nas
cidades.
O uso extensivo automóvel apresenta diversas externalidades negativas
à cidade, envolvendo custos individuais, como tempo e, custos sociais, como poluição
sonora e do ar, que afetam a qualidade de vida da comunidade.
Como solução ao problema que o uso do automóvel traz, as novas
políticas de mobilidade urbana buscam sustentabilidade por meio de uma nova divisão
modal em que haja maior participação no número de viagens dos meios de transporte não
motorizados frente aos motorizados e do transporte coletivo em relação ao individual.
A bicicleta apresenta características interessantes como meio não
motorizado de transporte: é quase tão flexível quanto o pedestre, porém muito mais rápida,
sendo ideal para locomoção em pequenas distâncias (até 5 km). Além disso, ocupa pouco
espaço tanto nas ruas quanto no estacionamento: em movimento ocupa o espaço de 1/6
de carro e em repouso ocupa o espaço de 1/10 de carro.
Devido a essas vantagens, diversas cidades no mundo buscam
promover o ciclismo através de políticas públicas e, em face disso, surgem vários estudos
que analisam os benefícios dessas iniciativas e sugerem medidas que possam ampliar o
número de ciclistas em outros lugares.
Nesse sentido, peço aos nobres pares o apoio para a aprovação desta
emenda.

Sala da Comissão, em 08 de fevereiro de 2018
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Deputado Ezequiel Fonseca
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MPV 818
00037

COMISSÃO MISTA DA MPV 818/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 12 DE JANEIRO DE 2018.
Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o
Estatuto da Metrópole, e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana.

EMENDA ADITIVA Nº
Inclua-se onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória 818, de 2018 que altera
a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, passando a vigorar com a seguinte alteração:
Art. XX Caberá aos Estados oferecer aos Municípios integrantes de região
metropolitana e aglomeração urbana os serviços de apoio técnico e
jurídico para compatibilização do plano diretor ao Plano Integrado de
Desenvolvimento Urbano PDUI.

JUSTIFICATIVA

Considerando a diversidade de infraestrutura técnica e jurídica dos Municípios que
integram as regiões metropolitanas e a necessidade que os Municípios se adequem ao novo
marco legislativo, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) evidencia a necessidade de
buscar soluções para que os Municípios atendam a conformidade da legislação do Estatuto da
Metrópole, principalmente quanto à compatibilização das funções públicas de interesse comum a
serem reconhecidas no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) e a compatibilização
dos Planos Diretores ao PDUI.
Para tanto, é fundamental que os Estados, Ente que possui a competência legislativa de
instituir as regiões metropolitanas desenvolvam programas e ações contínuas de serviços de apoio
técnico e jurídico aos Municípios integrantes das regiões metropolitanas.
Em grande parte, as regiões metropolitanas do país são compostas de Municípios de
médio e pequeno porte e, esses Municípios requerem atenção por parte dos Estados, uma vez que
o desenvolvimento de projetos e serviços técnicos que viabilizem o fortalecimento de políticas
públicas integradas são deficitárias e muitas vezes são diversas a depender do perfil
socioeconômico da região metropolitana e sua integração à região metropolitana.
A CNM ressalta que a baixa capacidade técnica e financeira nos Municípios dificulta a
elaboração de estudos técnicos e jurídicos para a execução da política local e quando alçado para
a escala metropolitana essas fragilidades relevam-se enormes desafios para a articulação da
governança. Deste modo, sugerem-se as inclusões destacadas, visando o fomento ao
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fortalecimento do apoio estadual na celebração de consórcios técnicos de planejamento urbano
entre Municípios e o Estado.
Por essas razões, apresento a emenda.
Por essas razões, apresento a emenda supressiva.

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2018

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR
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MPV 818
00038

COMISSÃO MISTA DA MPV 818/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 2018

Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro
de 2015, que institui o Estatuto da
Metrópole, e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro
de 2012, que institui as diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana.

EMENDA ADITIVA Nº

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº de
Conversão da Medida Provisória nº 818, de 2018:
Art. Acrescente-se ao art. 2º da Lei 10.257, de 10 de julho de
2001, o seguinte inciso XIX:
“Art. 2º ...............................................................................
............................................................................................
“XIX – tratamento prioritário à arborização e à implantação de
áreas verdes urbanas.”

JUSTIFICAÇÃO
A arborização urbana e as áreas verdes urbanas, na forma de
praças e parques, desempenham um papel fundamental na qualidade de vida
urbana. As árvores e as áreas verdes fornecem serviços ambientais essenciais,
no controle da poluição atmosférica e hídrica, no controle de inundações (na
medida em que favorecem a permeabilidade e a infiltração das águas pluviais),
no controle da erosão e do assoreamento dos corpos d’água que compõem o
tecido urbano (como córregos, rios e lagos), na redução da temperatura
ambiente (amenizando o calor gerado pela concentração de edificações nas
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grandes cidades, fenômeno conhecido como “ilha de calor”), dentre outros
benefícios.
A arborização e as áreas verdes, na medida em que melhoram
a estética das cidades e oferecem espaços para a recreação e o lazer,
contribuem de forma decisiva para reduzir o nível de estresse da população, o
desenvolvimento físico e mental das crianças e a saúde da população em
geral, a integração social, o desenvolvimento de atividades culturais e até para
a redução da criminalidade, como tem demonstrado vários estudos.
Apesar de todos esses benefícios evidentes, a arborização e a
implantação de áreas verdes tem sido rotineiramente desconsideradas pelas
administrações das cidades brasileiras em geral. É fundamental elevar o grau
de prioridade atribuído ao tema no planejamento urbano pátrio. É com este
objetivo que estamos propondo a presente emenda.

Sala da Comissão, em

15

de

fevereiro

de 2018.

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR

2018-292
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MPV 818
00039

COMISSÃO MISTA DA MPV 818/2018

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 818, DE 12 DE JANEIRO DE 2018.
Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o
Estatuto da Metrópole, e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana.

EMENDA SUPRESSIVA Nº
Fica suprimido o Art. 15º da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015.
Art. 15 A região metropolitana instituída mediante lei complementar estadual que
caput
não atenda ao disposto no inciso VII do
do art. 2o desta Lei será enquadrada como
aglomeração urbana para efeito das políticas públicas a cargo do Governo Federal,
independentemente de as ações nesse sentido envolverem ou não transferência de
recursos financeiros.

JUSTIFICATIVA

O art. 15 condiciona o apoio e acesso a recursos financeiros da União para região
metropolitana que configure uma metrópole conforme critérios adotados pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a Confederação Nacional de
Municípios (CNM) afirma a inconstitucionalidade do Art. 15º ,uma vez que a competência
de instituir região metropolitana é do Estado, conforme o art. 25 da Constituição Federal, a
partir do momento que uma legislação federal sinaliza que reconhecerá a região
metropolitana conforme critérios do IBGE, e as regiões metropolitanas que não atenderem
o dispositivo da lei serão automaticamente classificadas pela União como aglomeração
urbana, revela-se em desconformidade com os marcos legislativos, uma vez que o
Estatuto da Metrópole não pode invadir competência privativa Estadual de instituir as
regiões metropolitanas e serem reconhecida por todos os Entes.
Ademais, não pode uma legislação federal dispor que os recursos federais não
serão acessados por região metropolitana que não reconhecida pelos critérios do IBGE, o
referido artigo 15º revela-se frágil e não fomenta a cooperação e governança entre os
entes da Federação para o fortalecimento e objetivo ao qual o Estatuto da Metrópole foi
criado, a Confederação Nacional de Municípios evidencia que os programas federais para
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o desenvolvimento urbano
não
destina recursos diretamente para regiões
metropolitanas, os recursos de programas federais são destinados para Municípios
integrantes de região metropolitana a depender do porte populacional. Considerando, o
marco legislativo do Estatuto da Metrópole e o objetivo de fomentar a cooperação
metropolitana e o fortalecimento ao pacto Federativo recomenda-se a supressão do artigo
15, uma vez que a manutenção do artigo traz gravidade ao fomento de estratégias de
cooperação entre dos Entes da Federação.
A CNM ressalta que o relatório de propostas de aprimoramento a lei 13.089/2015,
elaborado pela Subcomissão de Governança Metropolitana instalada pela Comissão de
Desenvolvimento Urbano (CDU), da Câmara dos Deputados, também aponta
inconstitucionalidade no referido Art. 15º da lei.

Por essas razões, apresento a emenda supressiva.

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2018

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal PSL/PR
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Mensagem do Presidente da República
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Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 56, § sº, da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017,
encaminho a Vossas Excelências o Relatório Extemporâneo de Avaliação de Receitas e
Despesas Primárias, referente ao mês de fevereiro de 2018, destinado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.

Brasília,
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EMI n-2 000 18/201 S MP MF
Brasília, 9 de Fevereiro de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1.
O art. 8° da Lei Corn,plementar n° 1O1, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal - LR:F, ·determina que, em até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em
que dispuser a ·lei :de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a programação
·
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
2.
Por seu turno, o art. 9° da LRF dispõe que, se verificado ao final de um bimestre que a-· ·
realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário
constante do Anexo de Metas Fiscais, os Poderes, o Ministério Público da União - MPU e a
Defensoria Pública União - DPU promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos
trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela LDO.
3.
Com o objetivo de garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida
no Anexo de Metas Fiscais da Lei n° 13.473, de 8 de agosto de 2017, Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2018 - LDO-20 18 e, adicionalmente, avaliar o compmiamento das despesas
primárias para fins de cumprimento do limite dessas despesas estabelecido pelo Novo Regime
Fiscal instituído pela Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016 - EC 95/2016, foi
procedida avaliação dos itens de receitas e despesas primárias do Governo Federal, nos termos do
art. 56 da LD0-2018.
4.
As projeções não sinalizam a necessidade de limitação de empenho e movimentação
financeira, para fins de cumprimento da meta de resultado primário do Governo Central prevista na
LD0-2018 , conforme tabela anexa a esta Exposição de Motivos.
5.
Todavia, tendo em vista a majoração .de .determinadas despesas primárias obrigatórias e
considerando que há receitas primárias previstas que ainda aguardam apreciação e aprovação do
Congresso Nacional, o orçamento deverá sofrer readequações. Assim, em função dessas incertezas,
o Poder Executivo procedeu ao bloqueio para empenho no montante de R$ 16,2 bilhões, de acordo
corn,o Decreton° 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 .
6.
Isso posto, submetemos à consideração de Vossa Excelência o Relatório de Avaliação
das Receitas e Despesas Primárias de Fevereiro de 2018, em anexo, elaborado em observância ao
disposto no art. 56 da LD0-2018, propondo seu encaminhamento à Comissão Mista a que se refere
o § 1o do art. 166 da Constituição, bem como cópia aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao MPU e

àDPU.
Respeitosamente,
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Tabela anexa a EMI
R$ milhões

1. Receita Primária Total

1.462.052,3

1.460.655,3

-1.397,1

890.255,3
405.337,6
166.459,4

880.924,3
403.283,8
176.447,2

-9.331,0
-2.053,8
9.987,8

244.220,2

243.862,7

-357,5

3. Receita Líquida de Transferências (1} - (2}

1.217.832,1

1.216 .792,6

-1.039,5

4. Despesas Primárias
Obrigatória
Discricionárias

1.373.365,2
1.243.880,5
129.484,7

1.371.597,6
1.242.683,0

-1.767,6
-1.197,6
-570,0

S. Resultado Primário (3} - (4}

(155 .533,1}

(154.805,1}

728,1

6. Meta Fisca I

(159.000,0}

(159.000,0}

0,0

Receita Administrada pe la RFB/MF, exceto RGPS e líquida de incentivos fisca is
Arrecadação Líquida para o RGPS
Receitas Não-Administradas pe la RFB/MF
2. Transferências aos Entes Subnacionais por Repartição de Receita

7. Esforço (-)ou Amp liação (+) (5} - (6)

3.466,9

128.914,7

728,1

Fonte/Elaboração: SOF/MP.

(1) Em função do limite de despesa estabelecido pelo Novo Reg ime Fiscal- NR F, instituído pe la Emenda Cons titucional nº 95/2016, e também do veto
no va lor de R$ 1.500,0 mi lhões na prog ramação da Complementação ao FUNDES, a LOA-2018 foi aprovada com um va lor de R$ 3.466,9 mi lhões abaixo
da meta fisca l de(-) R$ 159.000,0 mil hões estabelecida na LD0-2018.
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O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS PRIMÁRIAS é uma publicação em
cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
Lei de Responsabilidade Fiscal, e no art. 56 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2018. O conteúdo presente neste documento foi
produzido pelas seguintes instituições:

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal(*)
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria do Tesouro Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Secretaria de Política Econômica
( *}Coordenação Técnica

É permitida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta publicação, desde que
mencionada a fonte.

BRASIL.

Relatório

de avaliação

de

receitas e despesas primárias : programação

orçamentária e financeira de 2018. Secretaria de Orçamento Federal. Brasília . Fevereiro
de 2018.
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MENSAGEM AOS MINISTROS
1.
O art. 8º da Lei Complementar n-º 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal, LRF, determina que, em até trinta dias após a publicação dos
orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o Poder
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de
desembolso.

2.
Já o art. 9º da LRF, por sua vez, determina que, se verificado, ao final de um
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 Poderes, o
Ministério Público e a Defensoria Pública promoverão limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
3.
Contudo, haja vista que houve necessidade de proceder uma completa
avaliação das receitas e despesas primárias previstas para 2018, não apenas para fins de
cumprimento da meta de resultado primário, como também para adequação ao Novo
Regime Fiscal, implementado pela Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de
2016 - EC 95/2016, é demonstrado no presente relatório o cenário fiscal do Governo
Central que ensejou a edição do Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, sobre a
programação orçamentária e financeira, exigida pelo citado art. 8º da LRF.
4.
Este documento foi preparado em cumprimento ao § 5º do art. 56 da Lei
nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018- LD0-2018,
que determina que o Poder Executivo, em caso de reavaliação de receitas e despesas
realizada fora da avaliação bimestral, encaminhe ao Congresso Nacional relatório que será
apreciado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, contendo,
dentre outras informações, as memórias de cálculo e justificativas das alterações das
projeções, em até sete dias úteis da edição do ato.
Em obediência aos normativos supracitados, neste relatório são
5.
apresentados os parâmetros macroeconômicos que serviram de base para as projeções e
as memórias de cálculo das novas estimativas de receitas e das despesas primárias de
execução obrigatória. Essas projeções não sinalizam a necessidade de limitação de
empenho e movimentação financeira, para fins de cumprimento do art. 9º da LRF, como
será demonstrado.
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6.
Contudo, recomendou-se que o montante de pelo menos R$ 8.005,1 milhões
não seja liberado imediatamente no âmbito do Poder Executivo, tendo em vista as receitas
primárias a serem arrecadadas em virtude do processo de desestatização das Centrais
Elétricas Brasileiras - Eletrobrás/S.A, que ainda aguardam a apreciação e aprovação do
Projeto de Lei nº 9.463/2018, em tramitação no Congresso Nacional. O referido montante
corresponde à diferença entre a ampliação indicada neste Relatório de R$ 4.194,9 milhões
e a previsão de receita da desestatização da Eletrobrás no valor de R$ 12.200,0 milhões.
Respeitosamente,

~+~~

Secretár;r~,amento Federal
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Secretária do Tesouro Nacional
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SIGLAS E ABREVIATURAS
ADCT

Ato
das
Disposições
Constitucionais Transitórias

COFINS

Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social

ANA

Agência Nacional de Águas

CPMF

ANAC

Agência Nacional de Aviação Civil

ANEEL

Agência
Elétrica

Contribuição
Provisória
sobre
Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira

CPSS

Contribuição para o Regime
Próprio de Previdência do Servidor
Público

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

DARF

Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DF

Distrito Federal

DGN/SPG
-MME

Departamento
de
Gás
Natural/Secretaria de Petróleo,
Gás
Natural
e Combustíveis
Renováveis- Ministério de Minas e
Energia

DNIT

Departamento
Nacional
Infraestrutura de Transportes

DPVAT

Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre

DOU

Diário Oficial da União

DRU

Desvinculação de Recursos da
União
Empresa Brasil de Comunicação
Fundação de Apoio à Capacitação
em Tecnologia da Informação

Nacional

de

Energia

ANP

Agência Nacional do Petróleo

ANS

Agência Nacional de Saúde

ANVISA

Agência Nacional
Sanitária

ATAERO

Adicional de Tarifa Aeroportuária

BCB

Banco Central do Brasil

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior

CATI

Comitê da Área de Tecnologia da
Informação do MCTI

MCTI
CBTU
CF

de

Vigilância

Companhia Brasileira de Trens
Urbanos
Compensação
Financeira
pela
Utilização dos Recursos Hídricos

CFURH

Compensação
Financeira
pela
Utilização dos Recursos Hídricos

Cid e

Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico

CNEN

Comissão
Nuclear

CNMP:

Conselho Nacional do Ministério
Público

CNPE

Conselho Nacional
Energética

CNPQ

CODE
VASF
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Energia

Política
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Conselho
Desenvolvimento
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Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba

EBC
FACTI

de

FAT

Fundo de Amparo ao Trabalhador

FDA

Fundo de
Amazônia

Desenvolvimento

da

FONE

Fundo de
Nordeste

Desenvolvimento

do

FIES

Programa
Estudantil

de
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FGTS

Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo

FNDE

Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação

IOF

Imposto sobre Operações
Crédito, Câmbio e Seguro

FNSP

Fundo Nacional
Pública

IPI

Imposto
sobre
Industrializados

FPE

Fundo de Participação dos Estados

IPI-EE

FPM

Fundo
de
Municípios

Transferência do IPI aos Estados
Exportadores

IR

Imposto sobre a Renda

ITR

Imposto Territorial Rural

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA

Lei Orçamentária Anual

LOAS

Lei Orgânica de Assistência Social

LRF

Lei de Responsabilidade Fiscal

MCTI

Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação

MIX lER

Índice Específico de Receita:
parâmetro de projeção formado
pela composição de 55% do IPCA e
45% do IGP-DI

de

Segurança

Participação

dos

FRGPS

Fundo do Regime
Previdência Social

FUNDES

Fundo
de
Manutenção
e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação

Geral

da

FUNPEN

Fundo Penitenciário Nacional

FUNSET

Fundo Nacional de Segurança e
Educação no Trânsito

de

Produtos

GRU

Guia de Recolhimento da União

IBAMA

Instituto
Brasileiro
do
Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística

MF

Ministério da Fazenda

MME

Ministério de Minas e Energia

MP

Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão

Instituto
Chico
Mendes
de
Conservação da Biodiversidade

MPU

Ministério Público da União

MPV

Medida Provisória

PCH

Pequena Central Hidrelétrica

P&D

Pesquisa e Desenvolvimento

PIB

Produto Interno Bruto

PIS/
PASEP

Contribuição para o Programa de
Integração Social e para o
Programa
de
Formação
do
Patrimônio do Servidor Público

PGFN/

Procuradoria -Geral da Fazenda
Nacional/Coordenação-Geral
de
Assuntos Financeiros
Projeto de Lei Orçamentária Anual

IBGE

ICMBio

ICMS

Imposto sobre Circulação
Mercadoria e Serviços

lER

Índice Específico de Receita

IGP-01

Índice
Geral
de
Preços
Disponibilidade Interna

IM BEL

Indústria de Material Bélico do
Brasil

INB

Indústrias Nucleares do Brasil

INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia

CAF

Instituto Nacional do Seguro Social

PLOA

INSS

de

PME
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PPSA

Pré-Sal Petróleo S.A.

RFB

Secretaria da Receita Federal do
Brasil

RGPS

Regime Geral de Previdência Social

RPVs

Requisições de Pequeno Valor

Sei i c

Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia

SEPLAN

Secretaria de Planejamento
Assuntos Econômicos

SIAFI

Sistema
Integrado
Administração Financeira

Simples

Regime Especial Unificado de
Arrecadação
de
Tributos
e
Contribuições
devidos
pelas
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte

SIOP

Integrado
Sistema
Planejamento e Orçamento
Governo Federal

SOF

Secretaria de Orçamento Federal

SPE

Secretaria de Política Econômica

SPU

Secretaria de Patrimônio da União

STJ

Superior Tribunal de Justiça

STN

Secretaria do Tesouro Nacional

SUFRAMA

Superintendência da Zona Franca
de Manaus

TAR

Tarifa Atualizada de Referência

TFVS
UHE

Taxa de Fiscalização de Vigilância
Sanitária
Usina Hidrelétrica de Energia

UnB

Universidade de Brasília

e

de

de
do
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SUMÁRIO EXECUTIVO

1.
Para fins de cumprimento do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, foi editado o Decreto nº 9.276, de
2 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do
Governo Central. Ademais, com o objetivo de garantir o cumprimento da meta de
resultado primário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei nº 13.473, de 8 de
agosto de 2017 a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018- LDO 2018 e, adicionalmente,
avaliar o comportamento das despesas primárias para fins de adequação ao Novo Regime
Fiscal estabelecido pela Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016 - EC
95/2016, foi procedida avaliação dos itens de receitas e despesas primárias do Governo
Federal, observando a arrecadação das receitas federais e a realização das despesas do
governo federal de 2017 e parâmetros macroeconômicos atualizados, compatíveis com
a política econômica vigente.
2.
As atuais projeções indicam uma redução em relação à Lei nº 13.587, de 2
de janeiro de 2018, a Lei Orçamentária de 2018- LOA 2018, do total das receitas primárias
federais previstas para o corrente ano no valor de R$ 1.397,1 milhões. A Receita
Administrada pela RFB apresenta estimativa abaixo da observada na LOA em R$ 9.331,0
milhões, em função, principalmente, da não aprovação pelo Congresso Nacional da
Medida Provisória nº 806/2017, que alterava a forma de cobrança do Imposto de Renda
sobre os Fundos de Investimento Fechados. Por sua vez, as Receitas não-administradas
pela RFB apresentaram elevação na previsão de arrecadação de R$ 9.987,8 milhões.
Neste item, cabe destacar o aumento da receita de Exploração de Recursos Naturais em
função da elevação do preço do petróleo no mercado internacional.
3.
Em relação aos outros itens de receita não-administradas, destacam-se a
elevação dos recursos provenientes de operação com ativos, em R$ 2.420,0 milhões, e
da estimativa de dividendos em R$ 2.080,0 milhões, tendo em vista a reprogramação na
distribuição de lucros de algumas estatais. Tais aumentos foram compensados
parcialmente pela redução na estimativa com a Contribuição para o Plano de Seguridade
do Servidor de R$ 1.782,8 milhões, em virtude da suspensão da elevação na contribuição
do servidor, e queda na projeção no conjunto das receitas próprias dos órgãos federais.
4.
Ainda em relação à estimativa das receitas primárias, merece destaque a
manutenção da arrecadação de R$ 12.200,0 milhões esperada em virtude do processo
de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás/S.A., tendo em vista o
envio do Projeto de Lei nº 9.463/2018 ao Congresso Nacional. Por prudência, haja vista
que tal Projeto ainda aguarda apreciação e aprovação naquela Casa, foi proposto que o
valor mencionado não fosse distribuído imediatamente, sendo acomodado na reserva do
Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018.
5.
Diante da combinação de todos os fatores acima descritos, a presente
avaliação demonstra uma redução da receita líquida de transferências a estados e
municípios de R$ 1.039,5 milhões, em relação à projeção contida na LOA 2018.

6.
No lado das despesas primárias obrigatórias, as mesmas apresentaram
redução de R$ 1.197,6 milhões em relação à LOA 2018. As despesas di

t·

ç-a.U

g,
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também apresentaram redução de R$ 570,0 milhões, devido à alteração da classificação
da despesa do Fundo Penitenciário- FUNPEN, em função de decisão judicial. Dentre as
elevações na despesa obrigatória, a principal refere-se à necessidade de readequação
orçamentária nas despesas com pessoal e encargos sociais, em função da suspensão dos
efeitos da Medida Provisória nQ 805/2017, que trata do adiamento do reajuste de
servidores, o que eleva a previsão para esta despesa em R$ 5.634,0 milhões.
Adicionalmente, também houve acréscimo nas despesas com Ressarcimento ao RGPS
pela desoneração (devido, principalmente, a não aprovação do Projeto de Lei
nQ 8.456/2017 até o presente momento), Complemento do FGTS, Sentenças Judiciais,
Subsídios, FUNPEN e restos a pagar de créditos extraordinários (este não computado
para fins de controle dos limites do Novo Regime Fiscal).
7.
Por outro lado, sobretudo em função da redução do valor do saláriomínimo e do INPC em relação àqueles considerados na elaboração do PLOA 2018 e
aprovação da LOA 2018 e ainda, a realização das despesas em 2017, a projeção dos gastos
com benefícios previdenciários do RGPS e com Seguro-Desemprego e Abono Salarial
sofreu redução acentuada, de R$ 3.896,0 milhões e R$ 5.690,7 milhões, respectivamente.
Também houve decréscimo na previsão do impacto primário do Programa de
Financiamento Estudantil- FIES, nas despesas com benefícios de prestação continuada
da LOAS/RMV, nas despesas obrigatórias do Ministério da Saúde e na Complementação
do Fundeb (também não computado nos limites do Novo Regime Fiscal).
8.
Desse modo, a partir dessa reavaliação de receitas e despesas primárias
mostrou-se a possibilidade de ampliação nas despesas discricionárias, no montante
abaixo especificado:
Tabela 1: Resultado desta Avaliação

D1scnmmação

-------1.462.052,3

1.460.655,3

-1.397,1

890.255,3
405 .337,6
166.459,4

880.924, 3
403.283,8
176.447,2

-9.331,0
-2.053,8
9.987,8

244.220,2

243.862,7

-357,5

3. Receita Liquida de Transferências (1) - (2)

1.217.832,1

1.216.792,6

-1.039,5

4. Despesas Primárias
Obrigatória
Discricionárias

1.373.365,2
1.243.880,5
129.484,7

1.371.597,6
1.242.683,0
128.914,7

-1.767,6
-1.197,6
-570,0

5. Resultado Primário (3)- (4)

(155.533,1)

(154.805,1)

728,1

6. Meta Fiscal

(159.000,0)

(159.000,0)

0,0

4.194,9

728,1

1. Receita Primária Total
Receita Administrada pela RFB/MF, exceto RGPS e liquida de incentivos fiscais
Arrecadação Liquida para o RGPS
Receitas Não-Administradas pela RFB/MF
2. Transferências aos Entes Subnacionais por Repartição de Receita

7. Esforço (-)ou Ampliação (+) (5)- (6)

3.466,9

Fonte/Elabo ração : SOF/MP.

(1) Em função do limite de despesa estabelecido pelo Novo Regime Fiscal- NRF, instituído pela Emenda Constitucional n• 95/2016, e também do veto
no valor de R$ 1.500,0 milhões na programação da Complementação ao FUNDES, a LOA-2018 foi aprovada com um va lor de R$ 3.466,9 milhões abaixo
da meta fiscal de(-) R$ 159.000,0 milhões estabelecida na LD0-2018.
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9.
As estatísticas fiscais realizadas até dezembro de 2017 e as projeções de
receitas e despesas primárias para o corrente ano, presentes neste Relatório, não
indicaram a necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira para fins
de cumprimento da meta de resultado primário prevista na LDO 2018. No entanto, tendo
em vista que a LOA 2018 foi aprovada compatível com os limites de que trata o art. 107
do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 95/2016, que instituiu o Novo Regime
Fiscal- NRF, há reduzido espaço para ampliação de despesas primárias discricionárias da
LOA por meio de abertura de créditos adicionais.

2

AVALIAÇÃO DO BIMESTRE

2.1 Parâmetros (LD0-2018, art. 56,§ 4º, Inciso 11}
Tabela 2: Parâmetros Macroeconômicos
PROJEÇÕES DE PARÂMETROS- 2018

Avaliação de
Fevereiro

LOA 2018

Parâmetros

(a)

PIB real( %)
PIB Nominal (R$ bilhões)

(b)
2,5

3,0

20,0

7.165,30

7.125,49

-0,6

IPCA acum (%)

4,2

3,9

-7,1

INPC acumulado(%) de 2017

3,1

2,1

-32,3

IGP-DI acum (%)

4,3

4,5

5,5

Ta xa Over - SE LIC Média (%)
Ta xa de Câmbio Média (R$

I

US$)

Preço M édio do Petróleo (US$/ba rril)
Va lor do Salário Mínimo (R$ 1,00)
Massa Salarial Nominal (%)

7,3

6,7

-6,9

3,29

3,30

0,3

52,2

68,2

30,6

965,00

954,00

-1,1

6,1

6,3

2,8

Fo nte: SPE/M F.
Ela bo ração: SOF/ MP .

10.
As previsões para o PIB real e nominal não sofreram alterações
significativas, enquanto observou-se o declínio da taxa de inflação do IPCA, agora
projetado em 3,9%.
11.
A projeção de massa salarial foi revisada para cima, em função da
dinâmica mais favorável do salário real e do mercado de trabalho. Os demais parâmetros
sofreram alterações pouco expressivas com relação àqueles considerados na LOA 2018.
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2.2 Análise das Estimativas das Receitas Primárias (LD0-2018, Art. 56, §

4º, Incisos I e IV)
12.
A projeção das receitas da União segue, de modo geral, um modelo
incrementai, em que se utilizam os principais parâmetros de projeção das contas públicas
sobre uma base de cálculo composta pela arrecadação realizada no ano imediatamente
anterior, excluídas da base de projeção as receitas extraordinárias. Aplicam -se a essa
base também os efeitos decorrentes das alterações na legislação tributária .
13.
A seguir, o comparativo geral das projeções de cada item de receita e de
transferência em relação à LOA:
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Central
R$ milhões

Diferença

(c)

I. RECEITA TOTAL

1.462.052,3

Receita Administrada pela RFB/MF, excet o RGPS

1.460.655,3

890.255,3

880.924,3

=(b)- (a)

(1.397,1)

(9 .331,0)

Imposto de Importaçã o

38.411,4

38.776,4

365,0

IPI

52.322,1

54.673,6

2.351,5

352.436,2

340.246,7

(12 .189,6)

38.134,0

37.868,9

243.079,4

244.221,2

PIS/PASEP

65.159,1

65.831,1

671,9

CSLL

72.242,9

72.080,3

(162 ,6)

Imposto sobre a Renda , líquido de incentivos fisca is
IOF
COFINS

{265,2)
1.141.7

6.377,6

5.999,4

(378,2)

22.092,5

21.226,8

(865,7)

Arrecadação Líquida para o RGPS

405 .337,6

403.283,8

(2.053,8)

Re ce itas Nã o-Administ rada s pela RFB/M F

166.459,4

176.447,2

9.987,8

18.894,4

20.244,4

1.350,0

5.459,7

5.550,4

Cont. para o Plano de Segurida de do Servidor

15.932,6

14.149,8

Contribuição do Salário-Educação

21.691.7

21.356,6

Cota-Parte de Compensações Financeiras

44.907,8

51.466,0

Dividendos e Partic ipações

6.782,0

8.862,0

2.080,0

Operações com Ativos

2.529,7

4.949,7

2.420,0

Receita Própria (font es 50, 63 e 81)

14.389,3

13.575,7

(813,7)

Dema is Rece itas

35.872,2

36.292,6

420,4

244.220,2

243.862,7

(357,5)

CID E- Combustíveis
Outras Adm inist radas pe la RFB/MF

Concessões e Permissões
Complement o do FGTS

11. TRANSF. A ESTADOS E MUNIÓPIOS POR REPARTIÇÃO DE
RECEITA

CI DE- Combustíveis
Compensações Financeiras
Contribuiçã o do Sa lário-Educação
FPE/FPM/IPI-EE

1.822,4

1.712,7

27.866,6

32.344,1

90,7
(1.782 ,8)
(335,0)
6.558,2

(109,7)
4 .477,5

13.015,0

12.814,0

(201,0)

191.128,7

186.838,3

(4.290,3 )

Fundos Constituciona is

8.771,0

8.521,1

{249,9)

Repasse Tot a l

12.142,7

11.847,6

(295,1)

Superávit Fundos

(3 .371.7)

(3.326,5)

45,3

1.616,5

1.632,5

15,9

1.217.832,1

1.216.792,6

Demais
111. RECEITA LÍQUIDA (I - 11)

(1.039,5)

Fontes: RFB/MF; SOF/MP; STN/MF.
Elaboração: SO F/MP.
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Receitas Administradas pela RFB/MF

14.
Em relação à Lei Orçamentária de 2018, a rev1sao de receitas atual
incorporou as mudanças que ocorreram nas projeções macroeconômicas para o ano, as
alterações na legislação tributária desde que a LOA 2018 foi aprovada e a realização da
arrecadação no período de outubro a dezembro de 2017 que, originalmente, eram
estimativas de receita.
Tabela 4: Projeção Inicial, Fatores de Variação de Receitas e Projeção Final -Anual

Imposto de Importação
IPI
Imposto sobre a Renda
IOF
COFINS
PIS/PASEP
CSLL
CIDE- Combustíveis
Outras Administradas pela RFB
Receita Administrada
Arrecadação Líquida para o RGPS
Total
Fonte : RFB

38.411,4
52.322,1
352.436,2
38.134,0
243.079,4
65.159,1
72.242,9
6.377,6
22.092,5
890.255,3
393.790,7
1.284.046,0

-590,6
1.191,1
-1.803,0152,01.046,6
276,8
310,6-241,6 148,2490,1
-1.724,6
-1.234,5

955,6
38.776,4
1.160,4
54.673,6
10.386,5
340.246,7
417,1
37.868,9
95,2
244.221,2
395,1
65.831,1
473,2
72.080,3
136,6
5.999,4
1.014,0
21.226,8
-9.821,1
880.924,3
-1.114,3
390.951,8
-10.935,4 1.271.876,1

15.
As principais justificativas para as alterações ocorridas, nos dois
momentos, são as seguintes:
16.
Imposto de Importação(+ R$ 365,0 milhões): a estimativa de arrecadação
do imposto de importação refletiu, em parte, o aumento da base da projeção de
arrecadação em razão da melhora da atividade econômica, no final de 2017, apesar da
ligeira redução na expectativa do crescimento das importações, em 2018.
17.
IPI (+ R$ 2.351,5 milhões): a estimativa de arrecadação apresentou
crescimento, em relação à LOA, de R$ 2,35 bilhões. O crescimento é explicado pelo
crescimento dos parâmetros econômicos, especialmente da produção industrial e da
produção de veículos, assim como da melhora da arrecadação ao final de 2017.
18.
Imposto sobre a Renda (- R$ 12.189,6 milhões): a previsão de
arrecadação do Imposto de Renda apresentou redução de R$ 12,2 bilhões em relação à
LOA. A principal justificativa para a redução é a não consideração, na estimativa presente,
dos efeitos da Medida Provisória 806/17 considerados, originalmente, no PLOA no item
relativo ao IRRF Capital. Adicionalmente, ressalta-se, que no caso do IRPJ, foi considerado
o efeito da LC 160 que, contrabalança o crescimento da estimativa provocado pela
melhora do crescimento do PIB previsto.
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19.
IOF (- R$ 265,2 milhões): resultado decorrente da combinação do
crescimento dos parâmetros (PIB) com a arrecadação realizada, no período de outubro a
dezembro/17.
20.
COFINS(+ R$ 1.141,7 milhões): a diferença, em relação à LOA, decorre da
melhora da arrecadação no final de 2017, do crescimento da expectativa dos parâmetros,
especialmente do PIB e da redução da arrecadação em função do disposto na LC 160/17.
21.
PIS/PASEP (+ R$ 671,9 milhões): o aumento decorre da melhora da
arrecadação no final de 2017, do crescimento da expectativa dos parâmetros,
especialmente do PIB e da redução da arrecadação em função do disposto na LC 160/17.
22.
CSLL (- R$ 162,6 milhões) : o desempenho, em relação à LOA 2018, foi
motivado, principalmente, pela melhora nos parâmetros econômicos para 2018. Esse
efeito, combinado com o desempenho da arrecadação de 2017 e o disposto na LC
160/17.

23 .
CIDE (- R$ 378,2 milhões): a reestimativa levou em consideração,
especialmente, a alteração dos parâmetros para 2018 que apresentaram ligeira redução
frente aos pa râmetros originais e o resultado realizado no ano de 2017.
24.
Outras Receitas Administradas (- R$ 865,7 milhões): a redução na
estimativa decorre, especialmente, de maior limpeza da base, em decorrência de
arrecadações atípicas ocorridas ao longo de 2017, principalmente, em razão do
Parcelamento Especial- PERT e dos depósitos judiciais em garantia de juízo.
25 .
Receita Previdenciária (- R$ 2.053,8 milhões): a principal alteração em
relação à LOA foi a mudança da premissa original sobre a aprovação do PL 8.456/17 que
trata da reoneração da folha de pagamentos para alguns setores: na nova premissa,
perde-se um mês de fato gerador, resultando em redução, de R$ 966 milhões, na
estimativa de arrecadação da contribuição previdenciária.
26.
A memória de cálculo de todas as receitas administradas pela RFB/MF
encontra-se nos Anexos li e 111 deste relatório.
2.2.2

Receitas Não-Administradas pela RFB/MF, exceto arrecadação líquida do RGPS

As Receitas Não-Administradas pela RFB, em sua maioria, são estimadas tendo
como base a arrecadação dos últimos 12 meses, com aplicação dos parâmetros
macroeconômicos adequados. A seguir seguem as especificidades das variações
observadas entre as estimativas constantes desta Avaliação e aquelas feitas por ocasião
do Projeto de Lei Orçamentária Anual, as quais foram mantidas pelo Congresso Nacional
na Lei Orçamentária Anual, com exceção da Contribuição para o Salário-Educação. Neste
relatório foram considerados valores já arrecadados até o mês de dezembro de 2017 e
estimativa para todo o exercício de 2018.
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Tabela 5: Projeção Inicial, Fatores de Variação de Receitas e Projeção Final- Anual

.
Rece1ta

Receitas não Administradas RFB
Concessões e Permissões
Complemento do FGTS
Cont. Plano de Seg. do Servidor
Contribuição do Salário-Educação
Exploração de Recursos Naturais
Dividendos e Participações
Operações com Ativos
Receita Própria (fontes 50 & 81)
Demais Receitas
Fonte : SOF/MP e STN/MF

. _
ProJeçao LOA
2018
166.459,4
18.894,40
5.459,70
15.932,60
21.691,70
44.907,80
6.782,00
2.529,70
14.389,30
35.872,20

R$ Milhões
. _
Vanaçao por
por
Projeção
Outros
Parâmetros
~
Final
~
Parametros
Economicos
2.832 2 176.447,2
7.155,6_ __,;;;.~=;._~;..;...;.~~
1.350,0 20.244,40
90,7
5.550,4
1.782,8
14.149,8
335,0
21.356,7
7.064,9 506,7
51.466,0
2.080,0
8.862,0
2.420,0
4.949,7
813,7
13.575,6
420,4
36.292,6
Variação

27.
Concessões e Permissões(+ R$ 1.350,0 milhões): a diferença se explica
principalmente pela inclusão de receitas do setor de petróleo, que incorporou as
estimativas de arrecadação com a 15ª Rodada de Concessões e a 4ª Rodada de Partilha,
bem como pela redução das receitas do setor de aeroportos após os processos de
reprogramação das outorgas aprovados pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.
28.
Complemento do FGTS(+ R$ 90,7 milhões): o acréscimo de 1,7% decorreu
da incorporação da arrecadação do segundo semestre de 2017 e da atualização dos
parâmetros macroeconômicos. O crescimento real do PIB combinado com o índice de
inflação específico para a receita (lER) passou de 6,42% no PLOA para 7,32% nesta
Avaliação .
29.
CPSS (-R$ 1.782,8 milhões): a redução na estimativa desta contribuição
reflete a decisão do Ministro Ricardo Lewandowski no âmbito da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.809/DF, a qual suspendeu os efeitos da Medida
Provisória nº 805, de 2017. Desse modo, a nova estimativa considera contribuição de
11% para ativos e para inativos que recebem acima do teto do RGPS e remunerações
reajustadas.
30.
Contribuição do Salário-Educação(- R$ 335,0 milhões): a redução de 1,5%
na estimativa em relação à LOA deve-se principalmente à redução na arrecadação no ano
de 2017 em relação a 2016. Desse modo, embora o parâmetro de massa salarial nom inal
tenha sido revisto de 6,18% para 6,32%, a queda na arrecadação em 2017 implicou uma
queda na estimativa para 2018.
31.
Exploração de Recursos Naturais (+ R$ 6.558,2 milhões): o aumento
considerável na estimativa desse grupo de receitas deve-se quase que exclusivamente à
estimativa das receitas do petróleo (royalties e participação especi al). Tal revisão deveuse principalmente ao novo valor previsto para o Brent, que passou de US$ 53,83 o barril
no PLOA para US$ 68,19 nesta Avaliação, valor 26,7% maior. A estimativa de
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comercialização do óleo prevista no PLOA, no valor de R$ 506,7 milhões, foi retirada
nesta Avaliação devido à incerteza se será possível concretizá-la neste exercício. Além
disto, a estimativa de royalties pela exploração de recursos minerais cresceu R$ 8,2
milhões (0,2%) em relação à LOA, resultado da revisão dos parâmetros de crescimento
real do PIB e de inflação.
32.
Dividendos e Participações: (+ R$ 2.080,0 milhões): a prev1sao de
dividendos foi acrescida tendo em vista a expectativa de aumento de lucro líquido das
empresas quando da previsão do PLOA 2018.
33.
Operações com Ativos (+ R$ 2.420,0 milhões): dois itens estão
considerados neste grupo: a receita de "Cessão do Direito de Operacionalização de
Pagamentos", que cresceu R$ 117,5 milhões em relação à LOA (11,6%), devido à
arrecadação acima do esperado no segundo semestre de 2017, e a receita de "Alienação
de Bens Intangíveis", que apresentou elevação de R$ 2.302,5 milhões, conforme Nota
Técnica SEI nº 1/2018/GEFRIF/COPEF/SUPEF/STN-MF, de 26 de janeiro de 2018.
Receitas Próprias Primárias(- R$ 813,7 milhões): a projeção desse grupo
34.
de receitas incorporou a arrecadação do segundo semestre de 2017. Nesta avaliação as
bases externas inseridas pelos órgãos setoriais no processo de elaboração do PLOA foram
mantidas, razão pela qual não houve alteração nas receitas de convênios (fonte "81").

Os recursos próprios não-financeiros, "fontes 50 e 63", tiveram sua estimativa
reduzida em R$ 813,7 milhões (-6,1% de variação), resultado da combinação de
acréscimos e reduções em diferentes unidades orçamentárias. As principais reduções e
o principal acréscimo estão destacados no Anexo V deste Relatório.
Demais Receitas Primárias (+ R$ 420,4 milhões): A projeção desse grupo
35.
de receitas incorporou a arrecadação do segundo semestre de 2017 e, assim como no
caso do grupo das próprias, manteve as bases externas inseridas pelos órgãos setoriais
no processo de elaboração do PLOA. Desse modo, a estimativa das receitas de doações
foi mantida. As especificidades de cada item serão detalhadas no Anexo V deste
Relatório.

2.2.3

Transferências por Repartição de Receita aos Estados, DF e Municípios

36.
Nesse item, a variação negativa observada em relação à LOA 2018 reflete,
de maneira geral, a alteração observada na projeção das receitas.
37.
Para as transferências de Recursos Minerais estão considerados os efeitos
da Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017, que aumentou o total de recursos
destinados a Estados, Municípios e DF.
Destaca-se a inclusão do valor de R$ 1,8 milhão nas transferências de
38.
Petróleo relativo ao pagamento de sentenças judiciais em favor dos municípios referente
a correção monetária entre o período que o recurso entra no caixa da União e que é
transferido aos respectivos beneficiários, conforme Ofício nº 015/2018/SPG-ANP, de 9

de janeiro de 2018.
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2.3 Análise das Estimativas das Despesas Primárias (LD0-2018, art. 56, §

4º, Inciso 111)
39.
As variações observadas nas estimativas das despesas primárias e as
explicações de suas variações encontram-se a seguir:
Tabela 6: Variações nas estimativas das Despesas Primárias
mil hões

Diferença
(c)= (b)- (a)

Benefíc ios da Previdência
Pessoa l e Encargos Sociais
Abono e Seguro Desemprego
An istiados
Aporte à COE
Benefícios de Leg is laç ão Espec ia l e Inden izações
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS I RMV
Comp lemento do FGTS
Créditos Ext raord inários
Compensação ao RG PS pelas Desonerações da Folha
Despesas Custeadas com Convênios/Doações (Poder Executivo)
Fabri caçã o de Cédulas e Moedas
Complementação ao FUN DEB
Fundo Constituciona l do DF
Le i Kandir (LCs nº 87/96 e 102/00)
Reserva de Contingên cia
Sentenças Jud iciais e Precatórios - OCC
Subsídios, Subvenções e Proagro
Transferência ANA- Rece itas Uso Recursos Hídricos
Transferência Multas ANEEL (Acórd ão TCU nº 3.389/2012)
Impacto Primário do FIES
Financiamento de Campanha Ele itora l
Obrigatórias com Controle de Fluxo
Subtot a l
Poderes Legis lativo, Jud iciário, MPU e OP U
Despesa Discricionária
Total

(3.896,0)
5.634,0
(5.690.7 )
0,0
0,0
0,0
(55,1)
90.7
1.192,1
785,1
0,0
0,0
{322,9)
0,0
0,0
0,0
500,0
1.904,7
(7,4)
17,1
(1.480,9)
0,0
131,6
(1.197,6)

596.268.4
296.921,8
62.587,1
275,2
0,0
723,9
55.958,8
5.459.7
0,0
11.546,9
0,0
881,0
14.054,3
1.655,3
1.920,0
0,3
14.586,2
20.346, 1
297,4
933,0
5.282,9
1.716,2
137.577,8
1.228.992,3

592.372.4
302.555,8
56.896.4
275,2
0,0
723,9
55.903,7
5.550.4
1.192,1
12.332,0
0,0
881,0
13.731.4
1.655,3
1.920,0
0,3
15.086,2
22.250,8
290,0
950,1
3.802,0
1.716,2
137.709,4
1.227.794,7

14.888,3

14.888,3

129.484,7

128.914,7

(570,0)

1.373.365,2

1.371.597,6

(1.767,6)

0,0

Fontes : SOF/ MP; STN/ MF.
Elaboração: SOF/ MP.

Benefícios Previdenciários (- R$ 3.896,0 milhões): a redução nesta
despesa deve-se às variações verificadas no Salário Mínimo e no INPC em relação ao
estimado no encaminhamento do PLOA 2018, conforme quadro abaixo.

40.

Item
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41.
Pessoal e Encargos Sociais (+ R$ 5.634,0 milhões): As projeções para as
despesas de pessoal, foram significativamente impactadas pela liminar que suspendeu
os efeitos da Medida Provisória nº 805/2017, que tratava da postergação dos reajustes
concedidos. Ainda nesse item, a despesa de pessoal do FCDF sofreu uma redução de
R$ 0,9 milhões devido à redução da estimativa de Contribuição dos Servidores de 14%
para 11%, também em função da suspensão da MP nº 805/2017.
42.
Abono e Seguro-Desemprego(- R$ 5.690,7 milhões): ocorreu decréscimo
na estimativa de acordo com a projeção encaminhada por meio da Nota Técnica nº
118/2018/CGSA/DGB/SPPE/MTb, de 31 de janeiro de 2018.
Benefícios de Prestação Continuada de LOAS/RMV (- R$ 55,1 milhões): a
43.
estimativa leva em consideração dados realizados até dezembro de 2017 e também a
redução do salário mínimo em relação ao previsto na LOA 2018.

44.
Complemento do FGTS(+ R$ 90,7 milhões): nesse caso o valor da receita
correspondente é igual ao da despesa . Desse modo, a variação na estimativa dessa
despesa reflete integralmente a variação da projeção da respectiva receita.
45.
Créditos Extraordinários (+ R$ 1.192,1 milhões): o aumento verificado
corresponde à projeção de pagamento em 2018 dos Restos a Pagar inscritos nesta
rubrica .
46.
Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha (+ R$ 785,1
milhões): trata-se de reprojeção em função da não aprovação do PL 8.456/17 que se
encontra em tramitação no Congresso Nacional.
Complementação ao FUNDES(- R$ 322,9 milhões): a redução decorre do
47.
valor da reprogramação em conformidade com a Portaria lnterministerial nº 10, de 28
de dezembro de 2017 .

48.
Sentenças Judiciais e Precatórios OCC (+ R$ 500,0 milhões) : previsão de
pagamento de decisões judiciais em virtude do disposto no art. 3º da Lei nº 13.463, de 6
de julho de 2017.
49.
Subsídios, Subvenções e PROAGRO (+R$ 1.904,7 milhões): a ampliação
decorre do fato do Congresso Nacional ter efetuado cancelamento de R$ 3.500 milhões
na LOA-2018 em relação ao PLOA-2018 encaminhado pelo Poder Executivo, em especial
na ação OOOK - Subvenção ao Programa de Sustentação do Investimento - PSI, onde
houve cancelamento de R$ 1.768,5 milhões, sendo que neste caso trata-se de obrigações
já assumidas pela União e, por isso, a recomposição orçamentária é imprescindível. Além
disso, observou-se a necessidade de se incluir as despesas financeiras com controle de
fluxo que impactam o resultado primário, de que trata o § 4º do artigo 1º do Decreto
nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018. A elevação em R$ 1.904,7 milhões é suficiente tendo
em vista que a necessidade financeira atual foi reduzida frente à estimada quando da
elaboração do PLOA 2018. Tal redução decorre do fato de que os valores executados no
mês de janeiro foram menores que o previsto . Também houve revisões para menor nos
cenários de taxas de juros (entre a elaboração do PLOA e o início de 2018) que impactam
os programas que contam com subvenção econômica na forma de equaliza e taxas
~ &ua

veíS'Q
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de juros (Custeio Agropecuário, Investimento Rural, Comercialização, PRONAF e PSI) e,
ainda, as obrigações da ação de Alongamento de Crédito Rural (Securitização) foram
reduzidas em decorrência do avanço no processo de análise de conformidade
(principalmente prazos prescricionais).
50.
Transferências ANA e Multas ANEEL (+R$ 9,7 milhões): nesse caso o valor
da receita correspondente é igual ao da despesa. Desse modo, as variações nas
estimativas dessas despesas refletem integralmente as variações das projeções das
respectivas receitas.
Impacto Primário do FIES(- R$ 1.480,9 milhões): a redução se deve: (i) à
51.
atualização da metodologia de previsão de curto prazo; (ii) à atualização do parâmetro
de inadimplência; e (iii) aos valores realizados de impacto primário do Fies até dezembro
de 2017. A metodologia de previsão anterior considerava os valores preditos
diretamente das simulações do Fies realizada com base nos microdados administrativos
providos pelo FNDE, sem qualquer tratamento prévio. A partir de 2018, as estimativas de
curto prazo foram realizadas tendo como base a execução dos parâmetros envolvidos na
metodologia descrita na Nota Técnica nº 22/2017 /CESEF/SUPEF/STN/MF e
19/2017/CESEF/SUPEF/STN, e a projeção da evolução de variação desses parâmetros
conforme as microsimulações do Fies e os períodos sazonais característicos. O parâmetro
de inadimplência maior que 360 dias considerado anteriormente era de 22,2%. Na
projeção atual, considerou-se o índice de inadimplência de 17,3%, conforme tabela
enviada pelo FN DE em ofício nº 27943/2017 /Cgsup/Digef-FN DE, de 15/09/2017.
52.
Despesas Discricionárias (- R$ 570,0 milhões): a redução nesse item
ocorre exclusivamente por reclassificação da despesa com o Fundo Penitenciário FUNPEN em relação ao programado na LOA 2018 e passou a ser classificada como
Despesa Obrigatória com Controle de Fluxo. A alteração ocorreu em função da decisão
judicial do Supremo Tribunal Federal- STF da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental - ADPF 347, de 2015, que determinou à União que não sejam realizados
novos contingenciamentos neste Fundo.
53.
Despesas Obrigatórias com Controle de Fluxo do Poder Executivo
(+R$ 131,6 milhões):
Despesas do Ministério da Saúde (- R$ 1.130,0 milhões): reprogramação nas ações de
Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade e
Promoção da Atenção Básica em Saúde, conforme detalhado na Nota Técnica
nQ 5/2018--SPO/SE/MS, de 31 de janeiro de 2018, do Ministério da Saúde.
FUNPEN (+ R$ 1.261,6 milhões): este valor é composto da reclassificação de RP 2 para
RP 1, tratada no parágrafo 40, no valor de R$ 570,0 milhões. Soma-se a esse valor o saldo
não empenhado em 2017, de R$ 205,6 milhões e R$ 486,0 milhões, referentes à
estimativa de Superávit Financeiro do Fundo, em função da ADPF 347, de 2015, que
determinou à União a liberação do saldo acumulado do FUNPEN para a utilização na
finalidade para o qual foi criado, e também da alteração na Lei Complementar nº 79, de
1994 promovida pela Lei nº 13.500, de 26 de outubro de 2017, que vedou
contingenciamento de recursos do FUNPEN.
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Tabela 7: Despesas Obrigatórias com Controle de Fluxo do Poder Executivo
R$ milhões

Ação

~-

--

- - - - - - -- -- - - -

___lti

Avaloação de
Feveretro

Otferença

(b)

---

Atenção à Saúde da População para Proced imentos em Média e Alta Complexidade

47 .900,0

46.870,0

-1.030,0

Transferência de Renda Diretamente às Fam ílias em Condição de Pobreza e Extrema
Pobreza (Lei n• 10.836, de 2004)
Promoção da Atenção Básica em Saúde

28.200,0

28.200,0

0,0

1 7 .396,9

17 .296,9

-100,0

Benefícios ao Servidor

13.5 1 2,2

13.512,2

0, 0

7 .320,0

7 .320,0

0,0

4.82 7,0

4.82 7,0

0,0

4 .14 7,0

4 .147,0

0,0

2.480 ,0

2.480,0

0,0

1 .500, 0

1.50 0,0

0,0
0,0

Apoio Financeiro para Aq uisição e Distribuição de Medicamentos do Componente
Especializado da Assistência Farmacêu tica
Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle
de Doenças
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)
Incen tivo Financeiro aos Estados. Dist rito Federal e Municípios para a Vigilância em
Saúde
Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da aquisição de medicamen tos do
Componente Es tratégico
Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica

1.492,5

1.492,5

Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro- SISCEAB

1.436,6

1.436,6

Pagamen to de indenização às concessioná rias de energia elétrica pelos
investimentos vi ncu lados a bens reversíve is ainda não amortizados ou não
depreciados (Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013)
Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de
HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis
Ressarcimento de Recursos Pagos pelas Concessionárias e Permissionárias de
Serviços Púb licos de Dist ribuição de Energia Elétrica (Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009)
Movimentação de Militares

1. 285,2

1.285,2

0,0

1. 169,0

1. 169,0

0,0

1.081,3

1.081,3

0,0

1.003,4

1.003,4

0, 0

Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica

800,0

800,0

0,0

Con t ribuição ao Fundo Ga rant ia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)

468,0

468,0

0, 0

Serviço de Apoio à Gestão Descentra lizada do Programa Bolsa Família

465,7

465,7

0,0

Promoção da Ass istência Farmacêutica e Insumos Est ratégicos na Atenção Básica
em Saúde
Manutenção e Suprimento de Fardamento

335,0

335,0

0 ,0

292,4

292,4

0,0

Incen t ivo Financeiro aos Estados. Distri to Federal e Municípios para Execução de
Ações de Vigilância Sanitá ria
Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política Nacional de Atenção Básica·
PNAB)

265,0

265,0

0,0

98,6

98,6

0,0

Transferências à CBC e à FE NACLUB ES

64 ,0

64,0

0,0

Auxílio-Reabi litação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas
no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa )
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

28,0

28,0

0,0

5,0

5,0

5,0
0,0

5,0
1. 261,6

1.261,6

137.577 ,8

137 .709,4

131,6

Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação
FUNPEN

TOTA L

2.4

0 ,0

Estimativa do Resultado do RGPS {LD0-2018, Art. 56, § 4º, Incisos I e
IV)

54.

A previ sã o de arrecadação líqu ida do RGPS foi reduzida em R$ 2.053,8

milhões em relação

à LOA 2018, devido à inclusão de dados realizados de 2017 e

parâmetros macroeconômicos atualizados . A memória de cálculo da variação em
questão encontra-se no Anexo 111 deste relatório.
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seguir:
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Em relação às estimativas de receita, apresenta-se seu detalhamento a

Tabela 8: Receita do RGPS
R$ milhões

Arrecadação

Ressarcimento
Arrecadação
Desonerações
líquida
RGPS

Transferência

jan/18

29.042

3.635

11

-5.747

1.053

27.994

fev/18
mar/18
abr/18
mai/18
jun/18
jul/18
ago/18
set/18
out/18
nov/18
dez/18

29.142
29.588
30.021
30.749
31.820
31.819
32.459
31.792
32.164
32.988
53.201
394.785

2.901
2.990
3.239
3.206
3.417
3.410
3.513
3.615
3.566
3.635
3.676
40.803

42
10
11
10
9

-3.405
-3.408
-3.494
-3.541
-3.636
-3.625
-3.613
-3.612
-3.521
-3.602
-3.606
-44.811

990
1.054
2.691

29.671
30.234
32.469
31.489
32.864
32.685
33.404
33.011
32.528
33.323
53.613
403.284

TOTAL

10

10
37
9
6
10

175

1.065
1.253
1.071
1.036
1.179
310
296
333
12.332

Fonte: RFB/MF

56.
Com respeito à estimativa da despesa relativa aos benefícios
previdenciários, a variação de R$ 3.896,0 milhões observada em relação à LOA 2018 se
deve à redução do salário mínimo e do INPC, conforme explicado no parágrafo 40.
57 .
A conjunção das variações observadas nas estimativas da arrecadação
líquida do RGPS e nas despesas com benefícios previdenciários, acima apresentadas,
redundaram em uma projeção de redução de R$ 1.842,1 milhões no déficit do RGPS,
conforme abaixo:
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Tabela 9: Déficit do RGPS
R$ mi lhões

Arrecadação líquida para o RG PS

405 .337,6

Benefíci os Previ denciá ri os

596.268,4

592.372,4

(3.896,0)

Déficit

190.930,8

189.0 88, 6

(1.842,1)

(2.053,8)

Elaboração: SOF/ MP

2.5

Memória de Cálculo do Resultado Primário das Empresas Estatais
Federais (LD0-2018, Art. 56,§ 4º, Inciso V)

58.

2.6

O Anexo IV deste Relatório apresenta essa Memória de Cálculo .

Resultado Primário dos Estados, Distrito Federal e Municípios

59.
Dada a possibilidade, prevista no § 3º, art. 2º da LD0-2017, de haver,
durante a execução orçamentária de 2017, compensação entre as metas estabelecidas
para o Governo Federal e as metas estimadas para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, comenta-se, a seguir, a situação fiscal atual desses entes subnacionais .
60.
Durante o exercício de 2017 os Governos Regionais acumularam superávit
primário de R$ 8,8 bilhões. A meta prevista na LD0-2017 era de um déficit de R$ 1,1
bilhão. Dessa forma, a meta da LDO foi cumprida. Esses valores são apurados segundo a
metodologia "abaixo da linha" e incluem as respectivas empresas estatais.
61.

Para 2018 a meta de resultado primário para os Governos Regionais é de

superávit de R$ 1,2 bilhão 1, e a estimativa atual sugere que os entes subnacionais
juntamente com suas estatais encerrarão o ano com um superávit de R$ 4,6 bilhões.
Estão incorporados neste cálculo os efeitos dos Regimes de Recuperação Fiscal do Rio de
Janeiro e de outros dois estados.

1
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DISTRIBUIÇÃO DA VARIAÇÃO DOS LIMITES

3.1 Distribuição da Variação dos Limites de Empenho e Movimentação
Financeira (LD0-2018, Art. 56, caput, §§ 1Q e 2Q)
62.
De acordo com o § Sº do art. 56 da LDO 2018, aplica-se somente ao Poder
Executivo eventual limitação de empenho e movimentação financeira fora do prazo
estabelecido para avaliação de receitas e despesas do art. 9º da LRF.
63.
No entanto, conforme demonstrado neste relatório, a revisão das
estimativas das receitas primárias e das despesas primárias obrigatórias indicou a
possibilidade de ampliação dos limites de empenho e de movimentação financeira, em
R$ 4.194,9 milhões, em relação aos limites estabelecidos na LOA 2018.
64.
Contudo, em função dos limites estabelecidos pela EC 95/2016, não existe
espaço para abertura de créditos adicionais para os Poderes Legislativo, Judiciário, MPU
e DPU, uma vez que o PLOA-2018 foi elaborado com a compensação prevista nos§§ 7º e
8º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, situação mantida na
LOA.

3.2 Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada (CF, Art. 166, §§ 9Q,
11 e 17, art. 111 do ADCT e LD0-2018, arts. 59 a 65)
65.
Conforme o art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal, as Emendas Individuais - El corresponderão ao montante de
execução obrigatória para o exercício de 2017 corrigidos pelo IPCA, sendo a metade
desse percentual destinada a "Ações e Serviços Públicos de Saúde"- ASPS.
66.
O montante de execução obrigatória para o exercício de 2017 foi
R$ 8.519,1 milhões, que corrigido pelo IPCA de 3,00%, totalizaR$ 8.774,7 milhões.
Tabela 10: Emendas Individuais 2018- LOA x Execução Obrigatória antes das limitações de empenho

R$1,00

Poderes

Emendas

Execução

lmpositivas 2017

Obrigatória 2018

(A)
TOTAL

8.519.154.894

(B) =(A)

X

LOA2018

(C)

3%

8. 774.729.541

8. 773.929.275

Fonte/Elaboração : SOF/MP.

67.

Considerando esses dados, os valores das El aprovados na LOA-2018

comparados aos valores de execução obrigatória dessas emendas, abertos por Poder,
MPU e DPU, estão abaixo demonstrados :
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Tabela 11: Emendas Individuais 2018 por Poder, MPU e OPU

R$1,00
Execução

LOA
(A)

Poderes

Obrigatória
(B)

o

o

5.170.000

5.170.472

o
o

o
o

Executivo

8. 768.759.275

8. 769.559.069

TOTAL

8. 773.929.275

8. 774.729.541

Legislativo
Judiciário
MPU
OPU

Fonte/Elaboração : SOF/MP .

68.
Conforme o§ 17 do art. 166 da Constituição Federal, se for verificado que
a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de
resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto
poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto
das despesas relativas às alíneas "b", "c", "d" e "e", inciso 11, § 4º, art. 6º da LD0-2018,
que são aquelas marcadas com os identificadores de resultado primário (RP) 2, 3, 6 e 7,
tanto no PLOA como na LOA-2018. A efetivação dessa limitação se dará por meio da
publicação dos atos próprios dos Poderes, MPU e DPU previstos no caput do art. 9º da
LRF. Procedimentos análogos são realizados no caso de ampliação.
69.
Tendo em vista o resultado da presente avaliação, que não indica
contingenciamento, as emendas individuais estão liberadas para execução no mesmo
montante aprovado na LOA 2018.
70.
A LD0-2018 traz também, em seu art. 65, a obrigatoriedade de execução
de programações incluídas ou acrescidas por emendas de bancada estadual, constantes
da Seção I do Anexo VIl e aprovadas na LOA 2018, em valor ao montante de execução
obrigatórias em 2017 corrigidos de acordo com o inciso 11 do§ 1º do art. 107 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Essas emendas também se sujeitam à mesma regra de limitação de
71.
empenho das Emendas Individuais, ou seja, podem ser reduzidas em até a mesma
proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.
Analogamente para o caso de ampliação.
72.
abaixo:
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Tabela 12: Emendas de Bancada de execução obrigatória

R$1,00

Poderes

Emendas de
Bancada
lmpositivas 2017

Execução

LOA-2018

Obrigatória 2018
(B) =(A) * 3%

Executivo

4.259.577.44 7

4.387.364.770

3.071.155 .338

Fonte/Elaboração: SOF/MP.

73.
De forma similar ao ocorrido com as emendas individuais, as emendas de
bancada estão liberadas para execução no mesmo montante aprovado na LOA 2018.

4

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 NOVO REGIME FISCAL

Demonstração da compatibilidade dos créditos adicionais abertos com o teto
estabelecido pelo Novo Regime Fiscal
74.
O art. 4º da LOA-2018, § 2º determina que em observância aos limites de
despesa primária autorizada a que se refere o § 1º deste artigo, a abertura de créditos
suplementares para o atendimento de despesas primárias à conta de fontes financeiras
impõe o cancelamento de despesas primárias em valor correspondente, que deverá ser
demonstrado em anexo específico, sem prejuízo das demais condições estabelecidas
neste artigo.
75.
Não foram efetivados créditos pelo Poder Executivo em 2018, assim os
limites de que trata o art. 107 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de
2016- EC 95, que instituiu o Novo Regime Fiscal- NRF, estão em conformidade com a
LOA 2018.
76.
Vale ainda salientar que os Poderes Legislativo, Judiciário, o MPU e a DPU
exercem seus próprios controles na abertura de créditos adicionais, de tal forma a
cumprirem os limites estabelecidos pela EC nº 95. Assim sendo, poderão elaborar atos
ou demonstrativos próprios para evidenciar a gestão orçamentária compatível com os
tetos individualizados pelo Novo Regime Fiscal.
Demonstração da compatibilidade do resultado desta avaliação com o teto
estabelecido pelo Novo Regime Fiscal - NRF
77.
A LOA 2018 foi aprovada respeitando o limite estabelecido no Novo
Regime Fiscal de R$ 1.347,9 bilhões. Contudo, tendo em vista as reestimativas
apresentadas no presente relatório em relação a determinadas despesas primárias
obrigatórias que estão submetidas ao citado limite, o Poder Executivo oportunamente
tomará as providências necessárias para adequação orçamentária de tal forma que as
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dotações autorizadas permaneçam compatíveis com o Novo Regime Fiscal, em
cumprimento aos §§ 4º e 5º do art. 107 do ADCT:

"§ 4º As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual
sujeitas aos limites de que trata este artigo não poderão exceder os
valores máximos demonstrados nos termos do § 3º deste artigo.

5º É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que
amplie o montante total autorizado de despesa primária sujeita
aos limites de que trata este artigo."

§

Tabela 13: Despesas Primárias do Governo Central incluídas na base de cálculo da EC 95/2016

Avaliação de Fevereiro

LOA2018

I. TOTAL DE DESPESAS PRIMÁRIAS (inclusive Transf. Por
Repartição de Receita)
11. DESPESAS PRIMÁRIAS NÃO SUJEITAS A LIMITES (art.
107, § 6!!,da EC 95/2016)
Transf. Por Repartição de Receita
FCDF

de 2018

1.617.904,9

1.615.779,8

270.029,8

270.792,8

235.500,0

235.394,7

13.517,6

13.516,7

1.331,7

1.331, 7

14.054,3

13.731,4

Pleitos Eleitorais
Complementação ao FUNDEB
Aumento de Capital em Estatais

5.626,1

111. DESPESAS PRIMÁRIAS SUJEITAS A LIMITES [ 1- 11 1
Despesas Primárias
Pessoal
Orçamentária

1.347.875,2

1.344.987,1

1.331.516,0

1.318.229,1

284.758,7

290.393,7

285.684,7

291.319,6

926,0

926,0

1.046 .757,3

1.027 .835,4

16.359,1

14.628,4

(·) Float

Demais
Demais Operações que afetam o resultado primário

5.626,1
1.192,1

Créditos Extraordinários

881,0

881,0

Subsídios aos fundo s constitucionais

8.771 ,0

8.521,1

Operações Net Lending

1.424,2

1.424,2

5.282,9

3.802,0

1.347.880,7

1.347.880,7

5,5

2.893,6

Fabricação de cédulas e moedas

Fundos FDA/ FDNE
Impacto primário das operações do FIES

IV. LIMITE EC 95 [ 2017 x 1,03 1
V. ESTIMATIVA ANUAL DE EXCESSO (+)/NECESSIDADE DE
AJUSTE (-)CONFORME AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE QUE TRATA
ART. 9!! DA LRF [ IV · 111 )

78.
Com base nas atualizações constantes neste relatório, indica-se uma
margem (excesso em relação ao limite) das despesas primárias em R$ 2.893,6 milhões.
Importante mencionar que a execução orçamentária e financeira do exercício deve
compatibilizar as restrições impostas pela a regra do resultado

Página 34 de 64

Parte integrante do Avulso da MCN nº 2 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1542

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

disposição no art. 9º da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 e Anexo de
Metas Fiscais da LDO e pela "regra do teto da despesa" constante no art. 107 do ADCT,
incluído pela Emenda Constitucional nº 95. Ao longo do exercício de 2018, uma eventual
margem na regra do resultado primário oriundo do aumento de realizações ou
reestimativas das receitas poderá não implicará necessariamente a expansão dos limites
de execução das despesas primárias, uma vez que o total está limitado ao valor de
R$ 1.347.880,7 milhões pela "regra do teto da despesa" (ressalvados os§ 6º e § 11 do
art. 107 do ADCT).

5

ADEQUAÇÃO DAS FONTES PARA CUMPRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,

ART.

167,

INCISO

111

(REGRA

DE

OURO)

E LEI

DE

RESPONSABILIDADE FISCAL, ART. 42 {ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)
79.
A Constituição Federal no seu Art. 167, inciso 111, estabeleceu a chamada
"regra de ouro" que veda "a realização de operações de créditos que excedam o

montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por
maioria absoluta". A Regra de Ouro repercute na programação financeira do governo por
meio da gestão das disponibilidades para financiamento das despesas. Outro normativo
no ordenamento jurídico brasileiro que trata de gerenciamento de disponibilidades é o
art. 42 da LRF que veda o "titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois

quadrimestres 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". Em 2018, será
necessário acompanhamento e compatibilização
cumprimento dos dois normativos.

da

gestão

financeira

para

o

A regra de ouro não chegou a ser restrição à execução da política fiscal do
80.
Governo Central até o exercício 2015, uma vez que a apuração de resultados primários
positivos até o ano de 2013 resultava na maior disponibilidade de fontes de receitas
primárias para financiar as despesas correntes, não necessitando, dessa forma, a
realização e alocação de receitas de operações de crédito para este fim . Esse quadro foi
alterado com deterioração das condições fiscais do Governo Central a partir do exercício
de 2014. Em 2016 e em 2017, foram necessários os retornos dos títulos públicos
transferidos pelo Tesouro Nacional ao BNDES no montante de R$ 100 bilhões e R$ 50
bilhões, respectivamente, para o equacionamento dessa regra ao final do exercício.
81.
Para o exercício de 2018, estima-se uma insuficiência para o cumprimento
da regra de ouro em R$ 208,6 bilhões conforme descrito na tabela abaixo.

~
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Tabela 14: Suficiência da Regra de Ouro (Despesa de Capital- Receitas de Operações de Créditos)

----

Discriminação

Rece itas de Operações de Crédito Consideradas (I= a- b)
Receitas de Operações de Crédito do Exercício (a)
(-)Variação de Saldo da sub-conta da Dívida (b)
Despesas de Capital (11)
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortizações
Margem da Regra de Ouro (111 = 11- I)

870,2

984,1

949,2

906,1

79,0

-78,0

899,0

775,5

45,1

44,0

70,9

82,4

783,0

649,1

28,8

-208,6

* A projeção de insuficiência de R$ 208 bilhões não considera o impacto das med i das que estão sendo
tomadas para o seu equacionamento .
Fonte: Tesouro Nacional

82.
O equacionamento da insuficiência da Regra de Ouro no exercício de 2018
requer que o Governo Central promova uma série de medidas de gerenciamento
financeiro ao longo do ano para reduzir a necessidade de realização de operações de
crédito e aumento das disponibilidades de fontes livres para financiar as despesas
correntes. Dentre as medidas, indica-se: viabilização do retorno de aportes de títulos
públicos no BNDES, cancelamento de restos a pagar, extinção de fundos públicos e
desvinculação de algumas fontes financeiras. A execução dessas medidas evitará que a
regra imponha contingenciamento às despesas públicas por falta de fontes para o seu
financiamento.
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ANEXO I- Parâmetros (LD0-2018, art. 56,§ 4º, Inciso 11)
Fonte: Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda- SPE/MF
31-jan-18

Par.1mctros Macroeco nômicos

Ano
2017
2018

PIB

Ano

l'reço
201 1

1,8

2018

7,5

Ano

5,3
6,5

Ano
20 11
2018

A no
2011
20 18

Tr:msronnaçiio (Prod.)
Qte.
I
2,2
7,3

Alividade lnduslrial (Var.% Média)
Bebidas (Prod.)
Fumo (Vend.1s In lentas)
Qtc,
Preço
Preço
I
I Qte.
4,4
1,6
-2 ,8
-7,7
7,8
3,2
4,0
-8,0

I

I

Veíc ul os (Vrnds . lnt. Ate.)
Preço
Qtc.
I
12 ,3
4,3
2,5
6,8

I

Re al
1,8

I

2,7

II,CA (Vnr. %)

I

Média
3,4
3,6

Ac aun
2,9
3,9

I

Prtço Mé.dio Petróle o
USS/b
54,6

IN PC (Var. % )
Méd ia
A c um.
I
3 ,0
2, 1
4,0
3,2

I

682

Import ação se m Combust ív e l
USS milhões
132.826
150,997

ro mbio R$/US$ (Média

Taxa Over SE LI C% a.a.

A(Jiic. Fin. Média

Ano
3,2
3,3

Ac unL Ano

RS milhões
5.384.601
5.981.2 17

Gll~ol in:t

Ano

9,9
6,7

A -7!\% tLas \l.'ndots de ;::asolina C

2017

8!1.014

20 18

X9.7-17

I

I

IGP-DI (V:or. % )
Média
I A c um.
-0,4
1,0
3,5
4,5

I

TJL.P
%a.;~

V:triaçiioMCth

-5,0
-5.3

Óleo Diesel
(1.0011 .1100 m')

(I,UUU.OOil m')

MCth Di :ir ia
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I

No minal

20 18

Ano

Var.% Real
1,1
3,0

I

Massa Salarial

2011

201 1
20 18

I

Var. 0/o Nom
5,8
7,6

Ano

MC<iaDi:iri:~

Jl ..t;

150.381

32.8

160..1?4

I

A nu
5..& .!.1

I

5lt6
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Produção Industrial
Periodo

lnW s tri a- Tran s formaç:lo
Produção
Preços
Fatu r.uncrllo

Fisica

jan/ 17
re,{l7
mar/ 17

nbrll7
rnai/17
ju n/ 17
jul/ 17
ngc:V17

sel/17
out/ 17

n0\f l7
dc z/ 17

jan / 18
fcv/ 18
mar/ 18
abr/18
m.:li/ 18
jun/ 18
juVIX
ago/IS
sct/18
out/ 18

nov/ 18
da118

74,70
73.50
83,70
77.40
88.50
86,60
90,60
95,80
9 1,80
94,00
89,30
77.59
82.42

83.53
94.09
86.38
9-J.%
89,59
94,93
98.87

93.08
IU0.43
95.78
83.7 1

ln dUs tria- Beli&1s
Prod ução

Pn::ços

325,46

304,84

325.32

299,82

323,21
321 ,93
323,06
321,03
3 18 ,24
3 18.63
32 1,65

339,22
312.44
358,50
348,60
36 1,53
382,75

324,22

382,15
368,49

93.50
87,00
92,70
76 ,90
84,70

82.20

354.72
356.62
358.57

403.02
372.33
4 11.77
390.79
416. 10
435.20
411.76
446.68
428.28
376.31(

1.8

4.0

1.6

7.5

15.5

3.2

352Jm

310,25

323.9~

347.59

355.21

Vendas

Pn::ços

Falur.uncnto

Don~sticas

84.50
9 1,90
96,90
104 ,80
104,30
116.13
97.22
88.77
93.34
85,85
87.80
82. 15
85.97
92.59
97.46
108.29
110.22
122. 11

329,09
333.02
336.32
339.1 4
34 1.61
343.74
345.80
347.85
349.5X
35U).l

Veículos

Fumo

Fatur.mcnto

Fisica
321 ,29

320,20
321,8 1
321 , 19
32 1,96
316,7 1
315,33
315,28
325,98
329,93
333,03
335.34
337.5 1
339.56
341.55
343.42
345,42
347.49
349.23
350.88
352.99
355. 16
35 7.20
359.3 1

438,78
406,9 1
435,74
360,77
398,32
380.25
389,19
423,21
461,38
505,05
507,35
568,8 1
479.28
440.29
465.67
430.6 1
443.00
4 16.9-1
4JS.52
474.55
502.47
56 1.77
575.05
640.84

39.80
36.30
40.53
37,27
37,10
35,69
36,53
38.57
37,08
39.7X
37.19
4 1.93
36.69
33.45
37.34
34.33
34.1 6
32.85

33.61
35,47
34.(1)
36,57
34, 17
31$.51

36 1.92
361.25
36 1,71
362, 18
362.2 1
367,70
368,10
367,69

367.51
3W.30

360.56
362.79
365.28
367.7 1
370,09
372.35
374.74
377.21
379.35
3X 1.37
383.89
386.4X
388.9-1
391.47

139.411

126.92
141 ,90
130,66
130,06
127,03
130, 15
137.26
13 1.90
138.74
129.78
147.2-1

129.70
119.05
133.75
123.71
123.88
119.93
123.40
130.94
126.68
136.79
128.63
145.95

Vend as
lntcm:tS
130.407
121.303
168.248
139.361
174.445
174.408
164 .043
193.057
178.894
18 1.9 19
182.63 1
186.858
168.709
146.842

17MW5
167.075
174.70 1
173.67 1
186.848
189.2 11
181.575
179.335
llH .652
205.422

Pn::ços

189,6 1
189.97
189,21
189,67
189,73
189,90
190,25
19(),62
190,92
19 1,70
192,02
192.65
193. 14
193.56
194. 11
194.52
195.03
195.45
195.49
195.58
1% , 10

196.29
1%.39

I%.K5

Fntur.tmcnto

227,33
211,86

292,68
243 ,01
304.28
304 ,49
286,93
338,34
314,0 1
320,6 2
322,4 1
330,%
299.58
261 ,31
315.69
298.80
313.26
312.08
335.82
340,23
327.37
323.64
327.98
37 1. 77

V ar in iio J\llédia Anual %

2017
2018
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2.2
7.3

4.4
7.8

6.2
11.2

-7.7
-8.()

-2,8
4,0

- 10.3

-U

12.3
6.8

4,3

2.5

17.0
9.5
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Trabalho

jan/1 7
fev/17
mar/17
abr/1 7
mai/17
j un/17
jul/17
ago/17
set/17
out/17
nov/1 7
dez/17
jan/ 18
fev/18
mar/ 18
abr/ 18
mai/ 18
jun/ 18
ju 1118
ago/ 18
set/ 18
out/18
nov / 18
dez/18

Massa Nominal
(R$ milhões)

Massa Real
(R$ milhões)

66.531
66.902
66.912
66.772
66.882
67.495
67.514
67.927
67.766
68.205
68.828
69.641
69.502
69.659
70.216
71.315
7 1.831
72.295
72.280
72.035
72.345
73.115
73.698
74.139

68.224
68.387
68.182
67.870
67.880
68.295
68.480
68.728
68.432
68.737
69.060
69.641
69.046
68.916
69.209
69.897
70. 121
70.552
70.561
70.29.1
70.383
70.888
71.130
71.262

Variação Média An ual (%)
2017
2018
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3,03
6,32

-0,35
2,50
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Inflação
Período

jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17
ago/17
set/17
out/17
nov/17
dez/17
jan/18
feld18
mar/18
abr/18
mai/18
jun/18
jul/18
ago/18
set/18
out/18
nold18
dez/18

2017
2018
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IPCA

IN PC

IGP-DI

Var.%

Índice

Var.%

Índice

Var. %

Índice

0,38
0,33
0,25
0,14
0,31
-0,23
0,24
0,19
0,16
0,42
0,28
0,44
0,60
0,44
0,27
0,48
0,24
O, 11
-0,08
0,15
0,34
0,35
0,38
0,61

471,6221
473,1785
474,3610
475,0251
476,4978
475,4019
476,5431
477,4482
478,2116
480,2206
481,5654
483,6846
486,5674
488,7246
490,0465
492,3816
493,5738
494,1121
493,7220
494,4519
496,1260
497,8471
499,7266
502,7789

0,42
0,24
0,32
0,08
0,36
-0,30
0,17
-0,03
-0,02
0,37
0,18
0,26
0,66
0,41
0,37
0,57
0,40
0,03
-0,03
0,04
0,30
0,35
0,45
0,41

482,02
483,18
484,72
485,11
486,86
485,40
486,22
486,08
485,98
487,78
488,66
489,93
493,16
495,21
497,06
499,87
501,87
502,03
501 ,87
502,08
503,58
505,32
507,62
509,71

0,43
0,06
-0,38
-1,24
-0,51
-0,96
-0,30
0,24
0,62
O, 10
0,80
0,74
0,56
0,48
0,27
0,50
0,55
0,02
-0,09
0,67
0,63
0,40
0,53
-0,10

611,87
612,26
609,95
602,37
599,28
593,52
591,77
593,18
596,85
597,44
602,23
606,68
610,08
613,01
614,65
617,73
621 ' 15
621 ,24
620,69
624,82
628,78
631 ,28
634,60
633,96

Ac um

Média

Acum

Média

Ac um

Média

2,9
3,9

3,4
3,6

2,1
4,0

3,0
3,2

-0,4
4,5

1,0
3,5
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Taxa de Ju ros , de Câmbio e Apl icação Financeira

Pe ríodo
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
j un/17
j ul /17
ago/17
set/17
out/17
nov/17
dez/17
jan/ 18
fev/18
n1ar/ 18
abr/18
1113 i! l8
jun/ 18
jul/18
ago/ 18
set/1 8
out/18
nov/ 18
dez/18

2017
20 18

Página 41 de 64

Se li c
/o a.a.

0

13,2
12,8
12,2
11 ,6
l i ,2
10,2
10,0
9,2
8,4
8,0
7,4
7,0
7,0
6,8
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7

9,94
6,72

TJLP
/o a.a

Câmbio
R$/ US$
Méd ia

Aplic. Fi nanc.
M4- (M I + Poup)
R$ milhões

7,50
7,50
7,50
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75

3,197
3,104
3,13
3,14
3,21
3,30
3,21
3,15
3,13
3,19
3,26
3,28
3,27
3,25
3,25
3,27
3,29
3,30
3,30
3,31
3,34
3,34
3,33
3,34

5.167.047
5.186.641
5.272.385
5.295.401
5.334.112
5.352.031
5.371.675
5.451.519
5.483.837
5.535.524
5.554.815
5.610.223
5.665.352
5.718.71 3
5.786.435
5.835.789
5.894.211
5.944.930
6.002.666
6.073.601
6. 127.745
6.188.504
6.235.368
6.301 .293

Variação Médi a

Câmbio Médi o

Variação Média

-5,00
-5,26

3,19
3,30

9,93
11 ,08

0
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Importações (US$ milhões)

Período

Importações Subtotal
Sem Combustíveis
US$ Milhões

Petróleo- Brent
US$/barril
média de período

jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17
ago/17
set/17
out/J 7
nov/17
dez/17
jan/18
fev/18
mar/18
abr/18
mai/ 18
jun/l8
ju 1/18
ago/18
set/18
out/ 18
nov/18
dez/18

11.122
9.337
I 1.595
9.474
10.787
10.954
I 0.950
12.360
12.175
11.932
11.538
10.602
11 .667
10.965
12.783
11. 132
13.562
12.081
13.211
14.288
12.529
14.212
13.091
11.475

54,68
55,56
52,71
52,88
52,03
48,27
47,81
47,81
58,01
60,16
57,82
66,87
71 ,61
69,83
69,39
69,00
68,65
68,30
67,95
67,57
67, 15
66,75
66,34
65,81

Total
2017
2018
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132.826
150.997

Var 0/o

Total

Var 0/o

6,14
13,68

54,55
68,19

21 ,52
25,01
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Combustíveis
Gasolina A -75%
das vendas de
gasol ina C
( 1.000.000 JTtl)
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/1 7
jul/17
ago/17
set/17
out/17
nov/17
dez/17
jan/18

fev / 18
mar/18
abr/18

rnai/18
jun/18
juVI8
ago/18

set/ 18
out/ 18
nov/18

dez/18

2017
2018

Média Diária
89.014
89.747

Óleo Diese l
(1 .000.000 JTtl)

2,717
2,589

3, 959
4, 035

2,883
2,665
2,763
2,746
2,708
2,698
2,555
2,583
2,508
3,075
2,670
2,545
2,704
2,690
2,718
2,686
2,707
2,758
2,739
2,827
2,660
3,053

4,852
4,147
4,615
4,677
4,821
5,002
4,857
4,916
4,641
4,368
4,336
4,290
4,943
4,726
4,842
4,874
4,998
5,297
5, 163
5,398
5,015
4,698

Ano
32,49
32,76

Média Diá•·ia
150.381
160.494

Ano
54,89
58,58

Variação Média Anual (%)
20 17
2018

1, 12
6,73

3,46

0,82

~

'---------~~~
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ANEXO 11- Memória de Cálculo das Receitas Administradas pela RFB/MF,
exceto Receitas Previdenciárias e CPSS (LD0-2018, art. 56,§ 4º, Incisos I e
IV)
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS ADMINISTRADAS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- 2017 (Exceto Receitas Previdenciárias)
NOTA METODOLÓGICA- 31/01/2018
CONSIDERAÇÕES GERAIS

A presente estimativa de arrecadação dos impostos e contribuições federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB (exceto receitas
previdenciárias) foi elaborada, para o ano de 2018, tomando-se por base a arrecadação
efetivamente realizada de janeiro a dezembro de 2017, os parâmetros estabelecidos pela
Secretaria de Política Econômica - SPE em 31/01/18 e as modificações na legislação
tributária.
Os parâmetros básicos principais de 31/01/18 e respectivas variações médias,
projetadas para o ano de 2018 em relação a 2017, foram os seguintes:
Índice Ponderado (55% IPCA e 45% IGP): ............................................... 3,57%
PIB: ............................................................ .. .. .. ... .... .. ............................... 3,00%
Taxa Média de Câmbio: .. ......................................................................... 3,33%
Taxa de Juros (Over): .......................................................... .... .. .. ... ...... . -32,77%
Massa Salarial: .. .......... .. ....... ..... ...... ......................................................... 6,29%
A arrecadação-base 2017 foi ajustada em função, principalmente, da ocorrência
de receitas atípicas verificadas durante o período base.

À base ajustada foram aplicados, mês a mês e por tributo, os indicadores
específicos relativos a preço, quantidade e efeitos decorrentes de alterações da
legislação tributária . Nos tributos para os quais não se dispõe de indicadores específicos
e naqueles que se ajustam melhor aos indicadores gerais, utilizou-se, como indicador de
preço, um índice ponderado (55% IPCA e 45% IGP-DI) e, como indicador de quantidade,
o PIB.
Aplicando-se os ajustes acima, obtém-se uma previsão para o fluxo normal de
R$ 900.890 milhões. Acrescentou-se a esse valor R$ 15.600 milhões de receitas
extraordinárias e retirou-se R$ 2. 769 milhões a título de medidas adicionais e R$ 536
milhões em razão de compatibilização das estimativas da RFB com as da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para as receitas da dívida ativa. Assim o valor da
previsão da arrecadação administrada pela RFB, exceto receitas previdenciárias, para o
ano de 2018, está estruturado na tabela abaixo.
PREVISÃO DAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB- 2018
UNIDADE: R$ MILHÕES
I
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DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1) PREVISÃO (VALORES BRUTOS)

913.184

1.1) PREVISÃO FLUXO ORIGINAL

900.890

Parte integrante do Avulso da MCN nº 2 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1552

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

1.2) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

15.600

1.3) MEDIDAS ADICIONAIS

(2.769)

1.4) COMPATIBILIZAÇÃO PGFN

(536)

2) RESTITUIÇÕES

(32.260)

3) PREVISÃO (VALORES LÍQUIDOS) [1]-[2]

880.924

A seguir, o detalhamento da planilha básica que consolida as planilhas mensais
por tributo .
UNI DAOE; R$ Ml LHÕES
PREVISÃO
2018

RECEITAS

(7]

IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO

32.525

IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INOUSTRIAUZAOOS
I.P.I . - FUMO
I.P.I . ·BEBIDAS
I.P.I .- AUTOMÓVEIS

I.P.I. - VINCUlADO À IMPORTAÇÃO
I.P.I . ·OUTROS
IMPOSTO SOBRE A RENDA
I.R. ·PESSOA FfSICA

I.R. · PESSOAJURfOICA

48.474

5.118
2.841
4.281
14.043

22.192

(393)

359.698
32.205
120.220

(6 .187 )
(5 70 )
(3.817)
(1.800)

I.R.- RETIDO NA FONTE

I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO

I.R.R.F. ·RENDIMENTOS 00 CAPITAL
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR
t.R.R.F.- OUTROS RENDIMENTOS
I.O.F. -IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS
l.T.R. ·IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
NÃO CONVENIADO
COFINS· CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAl
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

111.214

58.632
26,466

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF
OUTRAS RECEITAS ADM INISTRADAS
RECEITAS DE lOTERIAS
CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR

(1.800)

48.314
5.351
2.84 1
4.28 1
14.043
21.799

1,1372

0,99SO

1,0360

1,0290

1,0000

1,0000
1,0000
1,0250
1,033 7
1,0760

353.511
31.635
116.403
105.473
111.214
58.632
14.666

10.961

0,9205
1,0379
1,0605
1,1377
1,0711

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

MEDIDAS

COMP PGF!I<

TOTAl

(101

(11]

131
28
54.164
4.925
2.949
4.654
16.514

1.060

6.350

151

23

1152)

55.071
5.043
3.018
4.749
16 .830

118

70
9S
317

(152 )

1,0285
1,0315

1,0133
1,0290

1,0000
0,9861

359.605
31 .967
121.818

(645 )

1,0638
0,7637
1,0174
1,0338

1,0000
1,085 5
1,0347
1,0301

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

118.312
48.605
26.121
11.672

1.812
390
210

(242)

26 .611
11 .639

515
426
331
(242 )

2.519

365.825
33.973
124.688
207.164
119.479

830

34 .S43

34.543

1,0359

1,0298

1,0110

37.257

621

(O)

37 .878

1.370
1.233
137

1.370
1.233

1,0242
1,0242
1,0142

1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000

1.403
1.263

21

18

IOI
IOI
IOI

1.424
1.281

218.858

(1.3 83 )

217.475

1,0340

1,0301

1,0571

144.865

{632 )

146.179

58.476

(248 )

58.228

1,0338

1,0302

1,0563

65 .505

1.081

(134 )

66.453

1,0312

1,0287

0,9853

71.125

1.367

1121 1

72 .371

(41

5.999

CSll- CONTRIBUIÇÃO SOCIAl S/ l UCRO l fQUIOO
CIDE • COMBUSTfVEtS

(160 )
233

1,0337

RECEITAS

EXTRAORDINARIA!> ADICIONAIS
(8]
(9]

( 1.200)

5.790

5.790

1,0000

1,0369

1,0000

<85

485

1,0375

1,0292

1,0000

518

10

529

254

22 .628

1,0000
1,0000

22 .375
5.667
3.026

203

3.077
13 .885

39.990
4.897
2.842

(18 .728)
570

21.262
5.467
2.842

1,0365
1,0337

1,0000
1,0299

1S 600

I

12 769)

{S36)

913 18 4

DETALHAMENTO {PLANILHA BÁSICA- EFEITOS)
Discriminação, por tributo, dos efeitos que influenciaram a estimativa de
arrecadação para o ano de 2018.

A)
1)

CORREÇÃO DE BASE:
IPI-Fumo (+R$ 233 milhões)
a.

2)

IPI-Outros (-R$ 393 milhões)

•
3)
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Correção da base, do mês de janeiro/18, em razão da antecipação de
saídas em 2016 que afetaram a arrecadação de 2017;

Arrecadação atípica em decorrência de recolhimentos
parcelamentos da dívida ativa, relacionados com o PERT;

de

IRPF (-R$ 570 milhões)
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a.
4)

5)

Arrecadação atípica, referente à recolhimentos efetuados por
instituições financeiras, em código de estimativa mensal, no valor de
R$ 1,5 bilhão, no mês de janeiro de 2017.

•

Exclusão da arrecadação relativa ao RERCT (Regime de Regularização
Cambial e Tributária) e PERT;

IRRF-Rendimentos Residentes no Exterior: (-R$ 1.800 milhões)

9)

Arrecadação atípica em decorrência de recolhimentos
parcelamentos da dívida ativa, relacionados com o PERT;

de

PIS/PASEP: (-R$ 248 milhões)
Arrecadação atípica em decorrência de recolhimentos
parcelamentos da dívida ativa, relacionados com o PERT;

de

CSLL: (-R$ 1.200 milhões)
•

Arrecadação atípica, referente à recolhimentos efetuados por
instituições financeiras, em código de estimativa mensal, no valor de
R$ 1,0 bilhão, no mês de janeiro de 2017;

•

Arrecadação atípica, referente a parcelamentos da dívida ativa, como
parte dos recolhimentos relativos ao PERT.

Outras Receitas Administradas-Receitas de Loterias: (+R$ 570 milhões)
•

10)

Arrecadação atípica, nos meses de abril e dezembro de 2017, nos itens
juros e comissões em geral e de aplicações financeiras de domiciliados
no exterior, respectivamente;

COFINS: (-R$ 1.383 milhões)

•
8)

de

•

•
7)

Arrecadação atípica em decorrência de recolhimentos
parcelamentos da dívida ativa, relacionados com o PERT;

1553

IRPJ: (-R$ 3.817 milhões)

•

6)

Quinta-feira

Compatibilização com a previsão efetuada pela Caixa Econômica
Federal.

Outras Receitas Administradas-Demais: (-R$ 19.299 milhões)
•

Exclusão das arrecadações dos parcelamentos especiais PRT e PERT,
da arrecadação base.

•

Exclusão da arrecadação relativa ao RERCT (Regime de Regularização
Cambial e Tributária - multa), classificada em "Outras Receitas
Administradas" .

B)
EFEITO PREÇO (ponderado de acordo com a participação mensal na
arrecadação-base).
1)

Imposto de Importação: 1,0337; Imposto de Exportação: 1,0360; IPIVinculado à Importação: 1,0337; Outras Receitas Administradas-CIDE~-a.u\ãD&
Remessas ao Exterior: 1,0337
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•
2)

6)

7)

8)

9)

10)

Índice de preço da indústria de transformação.

IRPF: 1,0285
•

Cotas (Declaração de Ajuste): crescimento da massa salarial em 2017.
Incorpora variação de preço e de quantidade;

•

Ganhos em Bolsa: sem variação;

•

Demais: Índice Ponderado (lER) de 2018.

IRPJ: 1,0315 e CSLL: 1,0312
•

Declaração de Ajuste: Índice Ponderado (lER) de 2017;

•

Demais: Índice Ponderado (lER) de 2018.

IRRF-Rendimentos do Trabalho: 1,0638
•

Setor privado: crescimento da massa salarial;

•

Setor público: variação da folha de pagamento dos servidores
públicos. Incorpora variação de preço e de quantidade.

IRRF-Rendimentos do Capital: 0,7637
•

Fundos e Títulos de Renda Fixa: variação da taxa de juros "over";

•

Juros Remuneratórios do Capital Próprio: variação da taxa de juros de
longo prazo- TJLP;

•

Fundos de Renda variável: sem variação;

•

SWAP: Câmbio;

•

Demais: Índice Ponderado (lER).

IRRF-Rendimentos de Residentes no Exterior: 1,0274
•

Juros Remuneratórios do Capital Próprio: variação da taxa de juros de
longo prazo- TJLP;

•

Demais: Câmbio .

IRRF-Outros Rendimentos: 1,0338; IOF: 1,0359; ITR: 1,0242; COFINS:
1,0340; PIS/PASEP: 1,0338; FUNDAF: 1,0375; Outras Receitas
Administradas-Receitas de Loterias: 1,0365 e Outras Receitas
Administradas-Demais: 1,0358
•
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Índice de preço específico do setor.

IPI-Outros: 1,0760
•

5)

O imposto é fixo por unidade de medida do produto. Portanto, o preço
não interfere no valor do imposto.

IPI-Automóveis: 1,0250
•

4)

Variação da taxa média de câmbio.

IPI-Fumo; IPI-Bebidas e CIDE-Combustíveis: 1,0000
•

3)

22 Fevereiro 2018

Índice Ponderado (lER).

Parte integrante do Avulso da MCN nº 2 de 2018.
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C)
EFEITO QUANTIDADE (ponderado de acordo com a participação mensal na
arrecadação-base).

1)

I. Importação: 1,1372 e IPI-Vinculado à Importação: 1,1377
•

2)

IPI-Fumo: 0,9205
•

3)

7)

8)

10)

11)

Produção física da indústria de transformação .

IRPF: 1,0133
•

Cotas (Declaração de Ajuste): crescimento da massa salarial em 2017
já considerado no efeito-preço;

•

Ganhos em Bolsa: Sem variação;

•

Demais: PIB de 2018.

IRPJ: 1,0290 e CSLL: 1,0287
•

Declaração de ajuste: PIB de 2017;

•

Demais: PIB de 2018.

IRRF- Rendimentos do Trabalho: 1,0000
•

9)

Vendas de automóveis nacionais ao mercado interno.

IPI-Outros: 1,0711
•

6)

Produção física de bebidas.

IPI-Automóveis: 1,0605
•

5)

Vendas de cigarros ao mercado interno.

IPI-Bebidas: 1,0379
•

4)

Variação, em dólar, das importações.

Crescimento da massa salarial já considerado no efeito-preço.

IRRF-Rendimentos do Capital: 1,0855
•

Fundos e Títulos de Renda Fixa: variação das aplicações financeiras;

•

Fundos de Renda variável: sem variação;

•

Juros Remuneratórios do Capital Próprio: lER e PIB;

•

Demais: PIB.

IRRF-Rendimentos de Residentes no Exterior: 1,0347
•

Juros Remuneratórios do Capital Próprio: lER e PIB;

•

Demais: PIB.

1. Exportação: 1,0290; IRRF-Outros Rendimentos: 1,0301; IOF: 1,0298;
COFINS: 1,0301; PIS/PASEP: 1,0302; (IDE-Combustíveis: 1,0369;
FUNDAF: 1,0292; Outras Receitas Administradas-CIDE-Remessas ao
Exterior: 1,0299 e Outras Receitas Administradas-Demais:~~w
~-a.ü
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PIB.

D)
EFEITO LEGISLAÇÃO (ponderado de acordo com a participação mensal na
arrecadação-base).
1)

Imposto de Importação: 0,9950
•

2)

IRPJ: 0,9861 e CSLL: 0,9853
•

3)

5)

Lei complementar 160- artigos 9º e 10º;

IOF: 1,0110
•

4)

Alteração do Repetro que possibilita que fornecedores
intermediários importem insumos com suspensão tributária (Lei
13.586/17).

Alteração da tributação das cooperativas de crédito (Decreto
9.017 /17);

COFINS: 1,0571 e PIS/PASEP: 1,0563
•

Alteração das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins sobre a importação e
a comercialização de gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo
(GLP), querosene de aviação e álcool (Decreto 9.101/17);

•

Lei complementar 160- artigos 9º e 10º;

•

Manutenção da alíquota do Reintegra em 2%, em 2018 (Decreto
9.148/17).

Outras Receitas Administradas-Demais: 0,9911
•

Incorporação do impacto do PERT - Programa Especial de
Regularização Tributária- Lei 13.496/17- no fluxo de arrecadação de
parcelamentos especiais de 2018, estimado em- R$ 127,7 milhões.

E) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
Acrescentou-se, a título de receitas extraordinárias, o valor de R$15.600 milhões.
As receitas extraordinárias, como regra, decorrem da recuperação de
arrecadação referente a fatos geradores passados, em função da atuação direta da
administração tributária, seja pela aplicação de autos de infração ou pela cobrança de
débitos em atraso.
Cabe ressaltar que essas receitas não guardam nenhuma relação com qualquer
parâmetro nem se processam em períodos regulares .
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F} MEDIDAS ADICIONAIS

A estimativa de arrecadação incorporou uma redução de R$ 2.769 Milhões como
reflexo, na arrecadação tributária, em 2018, da possível aprovação do PL 8.456/17 e da
Medida Provisória 805 que se encontram em tramitação no Congresso Nacional. O
impacto na arrecadação dependerá da forma como se dará o processo de tramitação das
alterações propostas no Congresso Nacional assim como da manutenção das premissas
originais.
MEDIDA

VALOR {R$ Milhões)

1)
Projeto de Lei 8.456, de 2017, que altera a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta: O projeto revoga o
adicional de 1,5% da Cofins sobre determinados produtos
importados.
Impacto na Cofins

-2.124

3) Medida Provisória 805, de outubro de 2017, que dispõem da
alteração da alíquota da CPSS de 11% para 14%.
Impacto no IRRF Trabalho (preços de 2018}

-645

G) COMPATIBILIZAÇÃO DE ESTIMATIVAS DA RFB COM AS DA PGFN

Algumas das estimativas de receita elaboradas pela RFB também o são pela PGFN .
Em virtude de diferenças metodológicas, nem todas as estimativas elaboradas pela RFB
são compatibilizáveis, como no caso dos parcelamentos especiais. Nos casos em que as
estimativas eram compatibilizáveis, a RFB compatibilizou a projeção pela diferença entre
as estimativas efetuadas pela PGFN e pela RFB.
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ANEXO 111 -Memória de Cálculo das Receitas Previdenciárias- Secretaria
da Receita Federal do Brasil (LD0-2018, Art. 56,§ 4º, Incisos I e IV)
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS ADMINISTRADAS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- 2017 (Receitas Previdenciárias)
NOTA METODOLÓGICA- 31/01/2018
CONSIDERAÇÕES GERAIS

A presente estimativa de arrecadação das contribuições previdenciárias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB foi elaborada, para o ano
de 2018, tomando-se por base a arrecadação efetivamente realizada de janeiro a
dezembro de 2017, os parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Política EconômicaSPE em 31/01/18 e as modificações na legislação tributária.
Os parâmetros básicos principais de 31/01/18 e respectivas variações médias,
projetadas para o ano de 2018 em relação a 2017, foram os seguintes:
Índice Ponderado (55% IPCA e 45% IGP): ... ... .......... ... ....... ... ... ... .... .. ...... 3,57%
PIB: .... ....... ........... ....... ..... ..... .............. ... ... ....... ... .... .......... ... ..... ..... ... ...... . 3,00%
Massa Salarial: ................ .... ... ...... ..... ..... ..... ... ..... ....... ... .... ... ....... ... .......... 6,29%
Salário Mínimo : ................ ...... ..... ............ ... .................... ........... ... ..... ..... . 1,81%
A arrecadação-base 2017 foi ajustada em função, principalmente, da ocorrência
de receitas atípicas verificadas durante o período base.

À base ajustada foram aplicados, mês a mês, indicadores específicos relativos a
preço, quantidade e efeitos decorrentes de alterações da legislação tributária: lER- Índice
Ponderado (55% IPCA e 45% IGP-DI), crescimento do PIB, variação da massa salarial,
aumento do salário mínimo e do teto previdenciário e desonerações.
O valor da previsão de arrecadação bruta 2, das contribuições previdenciárias, para
o ano de 2018, em consonância com as premissas citadas anteriormente, resultou em
um montante de R$ 432.992 milhões, sendo R$ 360.872 milhões referente a
contribuição incidente sobre a folha de pagamento, R$ 64.715 milhões referente a
contribuição incidente sobre a receita bruta e R$ 7.405 milhões a título de medidas
adicionais. Excluídas a arrecadação de Outras Entidades (Terceiros), as restituições de
contribuição e os ressarcimentos de arrecadação (R$ 42.041 milhões), a arrecadação
líquida correspondente é de R$ 390.952 milhões.
A seguir, o detalhamento da planilha básica que consolida as planilhas mensais
por tributo.
UNIDADE : R$ MILHOES
PRfVI~AO

7

1~ \a

RECEITAS

415587

RECEITA PREVIDENCLARIA [CJ

2

Página 51 de 64

RECHTA.S

MfOIDA.S

EKlRAO~~INARIA~ AOI(;~JNAIS

740S I

COMP PC.fN

TOTAl

{lO)

[ll]

I

411991

Não são computadas as receitas patrimoniais.
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DETALHAMENTO

Discriminação, por tributo, dos efeitos que influenciaram a estimativa de
arrecadação para o ano de 2018.
A)
EFEITO PREÇO: 1,0576 (ponderado de acordo com a participação mensal
da arrecadação-base).

•

Contribuição incidente sobre folha de pagamento: crescimento da
massa salarial. Incorpora variação de preço e de quantidade;

•

Contribuição
incidente
ponderado (lER).

sobre

receita/faturamento:

índice

B)
EFEITO QUANTIDADE: 1,0044 (ponderado de acordo com a participação
mensal da arrecadação-base).

•

Contribuição incidente sobre folha de pagamento: crescimento da
massa salarial já considerado no efeito preço;

•

Contribuição incidente sobre receita/faturamento: PIB.

C)
EFEITO LEGISLAÇÃO: 1,0002 (ponderado de acordo com a participação
mensal da arrecadação-base).
Contribuição incidente sobre folha de pagamento: aumento do salário mínimo e
do teto previdenciário.

D)

MEDIDAS ADICIONAIS COM EFEITO NA ARRECADAÇÃO

A estimativa de arrecadação da receita previdenciária incorporou R$ 7.405
milhões como reflexo, na arrecadação tributária, em 2018, da possível aprovação do PL
8.456/17 que se encontra em tramitação na Câmara Federal. Esse projeto de lei, de
iniciativa do poder executivo, tem como objetivo reverter, parcialmente, os efeitos da
desoneração da folha de pagamentos. A concretização dessa arrecadação irá depender
da forma como se dará o processo de tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional
assim como da manutenção das premissas constantes da proposta original.

.J.\isô~

.----------_______._____._~/Y:
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ANEXO IV- Estimativa Atualizada do Resultado Primário das Empresas
Estatais Federais (LDO- 2018, Art. 56,§ 4º, Inciso V}

SEST
~~""-·"""'""'r~~ ,.

("-~ ~ .. Fmpr- F '<l ;,t.m.

O resultado primário das empresas estatais federais, no conceito "acima da
linha", é calculado com base no regime de caixa, no qual são consideradas apenas as
receitas genuinamente arrecadadas pelas empresas e abatidas todas as despesas
correntes e de capital efetivamente pagas, inclusive dispêndios com investimentos.
Excluem-se as amortizações de operações de crédito e as receitas e despesas financeiras.
Para a apuração do resultado nominal, são consideradas as receitas e as despesas
financeiras.
Considerando que as receitas e as despesas constantes do Programa de
Dispêndios Globais- PDG das empresas estatais estão expressas segundo o "regime de
competência", para se chegar ao resultado primário instituiu-se a rubrica "Ajuste Critério
Competência/Caixa" , onde são identificadas as variações das rubricas "Contas a
Receber", "Contas a Pagar" e "Receitas e Despesas Financeiras" .
Os dispêndios das instituições financeiras estatais também não afetam o
resultado fiscal, uma vez que, por praticarem apenas intermediação financeira, suas
atividades não impactam a dívida líquida do setor público.
Como se pode observar, o resultado primário das estatais é pautado,
principalmente, na receita oriunda da venda de bens e serviços e nas demais receitasoperacionais e não operacionais. São considerados também os ingressos decorrentes de
aportes de capital, bem como de outros recursos não resultantes da tomada de
empréstimos e financiamentos junto ao sistema financeiro.
No que se refere à despesa, os gastos estimados com Pessoal e Encargos Sociais
estão compatíveis com os planos de cargos e salários de cada empresa estatal e também
com a política salarial a ser adotada pelo Governo Federal para as negociações dos
acordos coletivos de trabalho em 2018. A rubrica Materiais e Produtos representa a
previsão de gastos com a aquisição de matérias-primas, produtos para revenda, compra
de energia, material de consumo e outros. Os dispêndios com Serviços de Terceiros
resultam da contratação de serviços técnicos administrativos e operacionais, gastos com
propaganda, publicidade e publicações oficiais e dos dispêndios indiretos com pessoal
próprio. Na rubrica Tributos e Encargos Parafiscais, estão inseridos os pagamentos de
impostos e contribuições incidentes sobre a receita, vinculados ao resultado e também
relacionados aos demais encargos fiscais . Os Demais Custeios contemplam dispêndios
com o pagamento de aluguéis em geral, de provisões para demandas trabalhistas, de
participação dos empregados nos lucros ou resultados, bem como para a cobertura de
eventuais déficits de planos de previdência complementar etc. Na rubrica Outros
Dispêndios de Capital estão incluídas, principalmente,
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dividendos pelas empresas estatais do setor produtivo e inversões financeiras em outras
empresas, inclusive em Sociedade de Propósito Específico- SPE.
O valor dos investimentos representa os gastos destinados à aquisição de bens
contabilizados no ativo imobilizado, necessários às atividades das empresas estatais do
setor produtivo, excetuados os bens de arrendamento mercantil e os valores do custo
dos empréstimos contabilizados no at ivo imobilizado. Ademais, consideram-se
investimentos também as benfeitorias realizadas em bens da União e as benfeitorias
necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos pela União. Esses dispêndios
estão compatíveis com o Orçamento de Investimento constante na LOA 2018.
A projeção do resultado primário de responsabilidade das empresas estatais
remanescentes, para 2018, está demonstrada na tabela a seguir:
RESli..TADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS- 2018

R$ mlhões

DISCRIMINAÇÃO

I - Receitas
11 - Despesas
Investimentos
Demais Despesas( * )
III - Ajuste Competência/Caixa
IV- Juros

41.423
39.693
2.901
36.792
(98)
1.095

RESULTADO PRIMÁRIO (I-II+m-IV)

536

0

/oPm

0,58
0,56
0,04
0,52
0,00
0,02
0,01

PIS considerado: R$ 7.125.486 milhões
Obs. Valores positivos indicam "superávit".
(* ) Inclui Ajuste M etodológico

Observa-se que, embora a meta de déficit primário das empresas estatais federais,
prevista no art. 22 da Lei nº 13.473, de 08 de agosto de 2017 (LDO 2018), seja de R$ 3,5
bilhões, a projeção atualizada é de superávit primário de R$ 536 milhões. Esse resultado
foi calculado considerando a projeção realizada pelas empresas na elaboração do
Programa de Dispêndios Globais de 2018.
Além do quadro acima, que atende a LDO, com a projeção de Resultado Primário
das Estatais de forma consolidada. O quadro a seguir discrimina, a partir do Programa de
Dispêndios Globais, o Resultado Primário por empresa estatal.
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Programação de Resultado Primário por Empresa - 2018
R$1,00
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I

Empresa

I

INFRAERO
CEAGESP
CEASAMINAS
CASEMG
EMGEA
ECT
TELE BRAS
CMB
SER PRO
EMGEPRON
DATAPREV
HEMOBRAS
CDC
CODEBA
CO DOMAR
CDP
CODERN
CDRJ
CODESA
CODESP
ABGF
PPSA
CORREIOSPAR
Total

Projeção

I

-25.517.912
-2.839.248
-4.859.090
-775.906
-836.940.000
75.650.058
-33.655.269
-38.939.798
2.302.000
1.479.333.870
76.313.769
34.419.983
-7.952.503
-88.576.588
-3.968.798
-4.049.644
3.750.153
-9.229.563
-13.829.240
-30.823.275
-13.410.833
-9.059.693
-11.010.659
536.331.814
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ANEXO V- Receitas Próprias e Demais Receitas Primárias
Receitas Próprias Primárias(- R$ 813,7 milhões):

------------------------------------------------~~~~~~~ ~ôF~

~----------------------------------------------~~---S-0.-~
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U m"d ad e Orçamentana
. .

LOA

Avaliação
Atua 1

19220211

Restituição de Benefícios
Não Desembolsados Principal

40901

FAT

771.789.425

34.274.124

16400211

de
Avais,
Concessão
Garantias e Seguros Principal

71905

Fdo.
Garant.
Exportação - MF

471.936 .863

253.758 .247

161004 11

Serviços de Informação e
Tecnologia - Principal

32265

ANP

347.643 .085

141.989.650

01·t erença

22 Fevereiro 2018

AIteraçao

O cenário do PLOA refletia uma arrecadação de R$
765,9 milhões em julho de 2016, que estava sendo
replicada para 2017 e 2018. Porém, a arrecadação
efetiva em 2017 ficou em R$ 34,1 milhões, a qual é a
-737.515.301
base para a nova estimativa . Inclusive ainda em 2017
essa estimativa fo i revista, adotando um modelo de
projeção capaz de minimizar as incertezas típicas deste
tipo de receita.
A arrecadação em 2016 foi quase o dobro da
registrada em 2017, razão pela qual o PLOA, que teve
-218 .178.616 como base a arrecadação do segundo semestre de
2016, trazia uma estimativa consideravelmente
superior.

-205.653.435 Para ambas receitas a arrecadação em 2017
correspondeu a menos da metade da registrada em

1 - - - - - + - - - - - - - - - - - + - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - - - - l 2016, razão pela qual o PLOA, que teve como base a
16100111

Serviços Administrativos e
Comerciais
Gerais
Principal

20415

EBC

81.785.644

47.228.584

arrecadação do segundo semestre de 2016, trazia uma
-34.557.060 estimativa consideravelmente superior.

16100311

~~----------------~
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Demais Receitas (+ R$ 420,4 milhões}
Cota-Parte Adicional Frete Renovação Marinha Mercante(+ R$ 185,2 milhões}, Taxas e
Multas pelo Exercício do Poder de Polícia (+ R$ 144,2 milhões}, Pensões Militares(+ R$
110,4 milhões), Outras Contribuições Econômicas (+ R$ 74,5 milhões), Taxas por
Serviços Públicos(+ R$ 70,3 milhões}, Outras Contribuições Sociais(+ R$ 10,5 milhões},
Rendas da SPU (+R$ 1,9 milhão) e ATAERO (+R$ 1,9 milhão): as variações decorreram
da incorporação dos valores arrecadados no segundo semestre de 2016 e da revisão dos
parâmetros de projeção .
DPVAT (- 442,5 milhões}: a queda na estimativa reflete a redução de 35% no valor do
prêmio do seguro, exceto para motocicletas, estabelecida pela Resolução CNSP nº 351,
de 20 de dezembro de 2017.
Honorários Advocatícios(- R$ 30,8 milhões}: a tendência é que essa receita não seja mais
arrecadada em função da publicação da Lei nº 13.327, de 29 de julho de 2016, que deu
caráter privado a tais verbas. Ainda verifica-se o registro de arrecadação de pequenos
valores em favor do poder público, e por isso mantém-se uma estimativa de R$ 3,1
milhões.
Alienação de Bens (- R$ 5,3 milhões}: a redução na estimativa reflete queda na
arrecadação de 2017 comparativamente a 2016, cujo segundo semestre havia servido de
base para a estimativa constante do PLOA.
Outras(+ R$ 323,5 milhões}: os principais acréscimos ocorreram nas seguintes receitas:
a) 19901211 - "Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal" na UO

25104- PGFN (+R$ 204,2 milhões): como o registro de arrecadação dessa receita
tem sido feito de maneira irregular, havendo diversos meses sem registro e em
seguida o registro acumulado, a estimativa por ocasião do PLOA ficou prejudicada
e subestimada;
b) 19909914- "Outras Receitas- Primárias- Dívida Ativa- Multas e Juros"(+ R$ 61,1
milhões) e 19230111 - "Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de
Assistência à Saúde - Principal" na UO 36901 - FNS (+ R$ 60,5 milhões): os
acréscimos refletem aumento de arrecadação em relação ao previsto no segundo
semestre de 2016, impactando as novas estimativas.
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ANEXO VI- Histórico das Avaliações
R$ milhões
Discriminação

I. RECEITA TOTAL
1.1. Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS
1.1.1. Imposto de Importação
1.1.2. IPI
1.1.3. Imposto sobre a Renda
1.1.4. IOF
1.1.5. COFINS
1.1.6. PIS/PASEP
1.1.7. CSLL
1.1.8. CIDE- Combustíveis
1.1.9. Outras Administradas pela RFB
1.2. Incentivos Fiscais
1.3. Arrecadação Uquida para o RGPS
1.3.1. Projeção Normal
1.3.2. Ressarc. de desonerações previdenciárias
1.4. Outras Receitas
1.4.1. Concessões e Permissões
1.4.2. Complemento do FGTS
1.4.3. Cont. Plano de Seg. do Servidor
1.4.4. Contribuição do Salário-Educação
1.4.5. Cota-Parte de Compensações Financeiras
1.4.6. Dividendos e Participações
1.4.7. Operações com Ativos
1.4.8. Receita Própria (fontes 50 & 81)
1.4.9. Demais Receitas
11. TRANSFERENCIAS POR REPARTIÇAO DE RECEITA
11.1. Cide combustíveis
11.2. Compensações Financeiras
11.3. Contribuição do Salário Educação
11.4. FPE/FPM/IPI-EE
11.5. Fundos Constitucionais
11.6. Demais
111. RECEITA UQUIDA (1- 11)
IV. DESPESAS
IV.l. Benefícios da Previdência
IV.2. Pessoal e Encargos Sociais
IV.3. Outras Desp. Obrigatórias
IV.3.1. Abono e Seguro Desemprego
IV.3.2. Anistiados
IV.3.3. Auxílio à COE
IV.3.4. Benefícios de Leg. Especial e Indenizações
IV.3.5. Benefícios LOAS/RMV
IV.3.6. Complemento do FGTS
IV.3.7. Créditos Extraordinários
IV.3.8. Comp. ao RGPS pelas desonerações da folha
IV.3.9. Convênios/Doações (Poder Executivo)
IV.3.10. Fabricação de Cédulas e Moedas
IV.3.11. Fundef I Fundeb- Complementação
IV.3.12. Fundo Constitucional do DF
IV.3.13. Fundos FDA, FONE e FOCO
IV.3.14. Legislativo/Jud iciário/MPU/DPU
IV.3.15. Lei Kandir (LCs n2 87/96 e 102/00)
IV.3.16. Reserva de Contingência
IV.3. 17. Sentenças Judiciais e Precatórios- OCC
IV.3.18. Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.19. Transf. ANA-Receitas Uso Recursos Hídricos
IV.3.20. Transferência Multas ANEEL
IV.3.211mpacto Primário do FIES
IV.3.22 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4. Despesas Obrigatórias com Controle de Fluxo
IV.5. Despesas Discricionárias
V. PRIMARIO GOVERNO CENTRAL (111- IV)

Vl.1. Resultado do Tesouro
Vl.2. Resultado da Previdência Social
VI. AJUSTE METODOLÓGICO
VIl. DISCREPANCIA ESTATISTICA
VIII. PRIMARIO ABAIXO DA UNHA (V+VI+VII)
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PLOA-2018

Avaliação de

LOA 2018

Fevereiro

1.456.469
886.689
38.228
52.107
351.342
37.951
241.889
64.843
71.905
6.346
22.078

1.462.052
890.255
38.411
52.322
352.436
38.134
243 .079
65.159
72.243
6.378
22.092

1.460.655
880.924
38.776
54.674
340.247
37.869
244.221
65.831
72.080
5.999
21.227

403.426
391.879
11.547
166.354
18.894
5.460
15.933
21.586
44.908
6.782
2.530
14.389
35.872
243.524
1.813
27.867
12.952
190.505
8.771
1.617
1.212.945
1.371.945
596.268
296.924
228.569
62.587
275

405.338
393 .791
11.547
166.459
18.894
5.460
15.933
21.692
44.908
6.782
2.530
14.389
35.872
244.220
1.822
27.867
13.015
191.129
8.771
1.617
1.217.832
1.373.365
596.268
296.922
213.113
62.587
275

403.284
390.952
12.332
176.447
20.244
5.550
14.150
21.357
51.466
8.862
4.950
13.576
36.293
243.863
1.713
32.344
12.814
186.838
8.521
1.632
1.216.793
1.371.598
592.372
302.556
210.045
56.896
275

724
55.959
5.460

724
55.959
5.460

11.547

11.547

724
55.904
5.550
1.192
12.332

881
14.054
1.655

881
14.054
1.655

881
13.731
1.655

14.636
1.900
13.945
14.586
23.846
297
933
5.283

14.888
1.920

14.888
1.920

137.629
112.554

14.586
20.346
297
933
5.283
1.716
137.578
129.485

15.086
22.251
290
950
3.802
1.716
137.709
128.915

-159.000

-155.533

-154.805

33.842
-192 .842

35.398
-190.931

34.284
-189.089

o
o

o
o

o
o

-159.000

-155.533

-154.805

o

o

o
o

o

o

o
o

o

o
o

o

o

o

o

o
o
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ANEXO VIl- Mínimos Constitucionais de Saúde e de Educação
Mínimo Constitucional de Saúde (EC 86/2015)
Avaliação Extemporânea de Fevereiro de 2018

R$ milhões

Discriminação
A. Mínimo ASPS de 2017

109.088,1

(ll

B. Percentual de Aplicação (IPCA 12 meses)(

2

3,00%

)

C. Valor do Mínimo para 2018 (C)= (A)*(1+B)

112.360,8

D. Reposição RAP Cancelado
3

119.311,0

E. Total Despesas (ASPS)( l
F. Excesso(+) ou Frustração(-) em relação ao mínimo (F)= (C}+(D)-(E)

6.950,2

Fonte/Elaboração : SOF/MP

(1) 15% da RCL realizada em 2017, que foi de R$ 727.254,3 milhões, conforme Portaria STN n2 69,
29/01/2018
(2) De aco rdo com o art. 110 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(3) Este valor ainda não considera o cancelamento de R$1.130,0 milhões ind icado no presente
relatório, página 18.
Mínimo Constitucional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Avaliação Extemporânea de Fevereiro de 2018
R$ mi lhõ es

Ois cri mi nação

Dotação Atual 2018

A. DESPESA MDE (DO MÍNIMO CONSTITUC.) (B+C)

64.094,9

B. DESPESAS NÃO SUJEITAS A LIMITES

53.516,2

Pessoal e Encargos

46.028,3

Benefícios ao Servidor

2.787,5

Complementação da União ao FUNDEB

4.216,3

484,1

Outras Despesas Obrigatórias MEC
C. DESPESAS SUJEITAS A LIMITES

10.578,7

D. MÍNIMO CONSTITUCIONAL MDE 2017 (ll

48.981,0
12

3%

E. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (IPCA 12 meses) l
F. VALOR MÍNIMO PARA 2018

50.450,4

E. EXCESSO(+) OU FRUSTRAÇÃO(-) EM RELAÇÃO AO MÍNIMO (F-A)

13.644,5

(1) 18% dos impostos arrecadados em 20171íquidos de transferência, confo rme Portaria STN
n2 69, 29/01/2018
(2) De acordo com o art. 110 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
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ANEXO VIII- Disposições Legais
O art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal, LRF dispõe que, se verificado ao final de um bimestre que a
realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado
primário estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes, o Ministério Público da
União - MPU e a Defensoria Pública da União- DPU promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias- LDO.
A Lei n2 13.473, de 8 de agosto de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2018, LD0-2018, por sua vez, estabelece, em seu art. 56, que, caso seja necessário
efetuar limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9º da LRF,
o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a cada órgão orçamentário
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do MPU e da DPU até o vigésimo segundo dia após
o encerramento do bimestre.
Adicionalmente, o § 4º do citado art. 56 determina ao Poder Executivo divulgar
na internet e encaminhar ao Congresso Nacional relatório que será apreciado pela
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, contendo:
I - a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas primárias e
a demonstração da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira
nos percentuais e montantes estabelecidos por órgão;

11- a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o inciso
XXI do Anexo 11 e o Anexo de Metas Fiscais;
111 - a justificativa das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as
providências que serão adotadas quanto à alteração da dotação orçamentária, bem
como os efeitos dos créditos extraordinários abertos;
IV - os cálculos relativos à frustração das receitas primárias, que terão por base
demonstrativos atualizados de que trata o inciso XI do Anexo 11, e demonstrativos
equivalentes, no caso das demais receitas, justificando os desvios em relação à
sazonalidade originalmente prevista;
V - a estimativa atualizada do resultado primano das empresas estatais,
acompanhada da memória dos cálculos referentes às empresas que responderem pela
variação;
VI - a justificativa dos desvios ocorridos em relação às projeções realizadas nos
relatórios anteriores;
VIl - detalhamento das dotações relativas às despesas obrigatórias com controle
de fluxo financeiro, com a identificação dos respectivos órgãos, programas, ações e
valores envolvidos; e
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Cumpre ainda ressaltar que, apesar de o art. 9º da LRF exigir avaliação da receita
orçamentária, torna-se também necessário proceder, para fins de uma completa
avaliação para cumprimento das metas, à análise do comportamento das despesas
primárias de execução obrigatória, uma vez que suas reestimativas em relação às
dotações constantes da LOA podem afetar a obtenção do referido resultado.
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ANEXO IX- Demonstrativo Transferências Constitucionais
R$ milhões

. .. _

D1scnmmaçao

I. TRANSFERÊNCIAS POR REPARTIÇÃO DE RECEITA

I

I

LOA
(a)
244.220,3
1.822,4

11.1. Clde combustíveis
0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de lnter..enção
no Domínio Econômico - CIDE-Combustíl.€is

1.849,5
(27, 1)

Float

11.2. Compensações Financeiras
OA53 -Transferências das Participações pela Produção de
Petróleo e Gás Natural (Lei n° 9.478, de 1997)

27.866,6

..

..Cia ·caiiiilensaÇaa··F=ii ai ·c-ei.ia
-Tratado de ITAIPU (Lei n° 8.001 , de 1990 - Art.1°)
·· a54ii"~·rraiisterê.nCi"as.Cie..c.C:iias:·raites·Ci-a··c·õ
·.niieiis.iiÇãa--·
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de

· · ······· · ···as47 - ~-rra ·n·s·terências··de·cat·ã-s·~p·ã-rtes· ·da·cam·p·ensaçr;õ····· · · · ······· · ··

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei n° 8.001 ,

11.3. Contribuição do Salário Educação
0369 -Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei no

Espaço para
Credito
(a)- (b)

243.862,8

(357,5)

1.712,7

(109,7)

1.739, 8

(109,7)

(27, 1)
32.344,1

4.477,5

-----·-------~-f------····-· --· -- ---~---~---------

22.736,9

PO Pagamento Sentença de Correção Monetária
··-·-···a223- ~-traii·s-reiêiicla Cie . cüias·~r-iiiies

I

Avaliação
(b)

27.131 ,2

4.394,3

1, 8

1,8

663,1

663,1

1.505,3

1.512,1

6,7

------------------------------- -----------------------------··· ··············
2.961 ,4

3.036,1

13.015,0

12.814,0

(201,0)

74,7

_ ,
13 015 0

_ ,
12 814 0

(201 ,0)

............~:~~~-·--~~--~-~-~?..~..'::.r:'::..~ .5).........................................................._______ __ ,....... ----- ------··················· ........................................................... .
11.4. FPEIFPM/IPI-EE

191.128,7

186.838,4

(4.290,3)

0044 - Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal FPE (CF, art.159)

69.625,7

67.926,3

(1 .699,4)

0045- Fundo de Participação dos Municípios- FPM (CF , art .159)

80.954,7

78.984,1

(1 .970,7)

4.186,8

4.373,9

187,1

0046 -Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF
Exportadores na Arrecadação do IPI (CF, Art . 159)

..Maiiüi.eiiÇão__
················--············ ··················--························--····--········
-····-·-··-~-~-~-i-~.?.-~--~-~--Y.?.~~~i~~x-~.~-d.~~.P.~~~-s-~~~~~!~-~~--~-~-~~~x!?..:.. _____ _____ ···--·-····--=~:~-5-~-:~ .......... . . . :::~~~.'.: ·--·-·········--(~-~~:~!.
········· · ·· aC33·~ - f'ü.nCio . Cie

e . oe5Eiii\Qi~iii-eiiio··c:jii _ E.C:iücaÇ"fia· · · ···

FLOAT

0029 - Financiamento aos Setores Produtiws da Região CentroOeste
0030 - Financiamento aos Setores Produtiws do Semiárído da

(292,30)

(292,30)

2.428 ,5

2.369,5

(59,0)

···········-~-~-~-i-~-~ -~~r~~-~-~E! ............................................................................................ .............::~.~-~.:~ ... ...............::~~~.'.: . ------········--(~~:~)0031 - Financiamento aos Setores Produtiws da Região Nordeste
0534 - Financiamento aos Setores Produtiws da Região Norte

............(~_~QL. ................................................................................. .
Superál.it Fundos

11.5. Demais
006M - Transferência do Imposto Territorial Rural
OC33 - Fundo de Manutenção e Desenwll.imento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -

3.642 ,8

3.554,3

(88,5)

2.428,5

2.369,5

(59,0)

-3.371 ,7

-3.326,5

45,3

1.616,5

1.632,5

15,9

1.051 ,4

1.066,1

14.7

262,8

266 ,5

3,7

..Cio .iiii.iiasio..s.atire..óiieraÇõ.es.-f'iii_
a.iiceiras······· ······························
33,5
(0, 1)
33,6
Incidentes sobre o Ouro (Lei n° 7. 766 , de 1989)
·············ai"ii9·::·'frãns.ierêlíciã..êlê·caiicü·rs·as-de-·i'·ra9iió5!fêas·icer·;;ô··9:615·:·............................... -·---------·------------------ .. -------···----··········
· · · · · ·· ····· aa·Hif~·rr-a·ns.ierêii.da

de 1998)
OC03- Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões
Florestais (Lei n° 11 .284, de 2006 -Art. 39)

165,9

165,9

2,7

2,7

·_·_·_
·_
·__-_-_·_- _~:~;~1;:~-~;~!;~E.~-~;~~~-~~-r~a~.-~:rr~~~-êl:~~-~~~~-~-r-~~~-ã:·.~~-:..:~:=·· -~--:··=·:·.·_·:~- - ~-~~-~~-- ~-·=:·.·_·:·.-~.- :·:- .~~~~ -----~----- - - -·-:·~- -~-~·:·~;:·

Página 63 de 64

Parte integrante do Avulso da MCN nº 2 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

22 Fevereiro 2018

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1571

Aviso nº 71- C. Civil.
Em 9 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador JOSÉ PIMENTEL
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Relatório.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República referente ao Relatório extemporâneo de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias,
referente ao mês de fevereiro de 2018, destinado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.
Atenciosamente,

DJs"'"'~M~(\
SIGELMA~

DANIEL
Secretário-Executivo da Casa Civil
da Presidência da República
(Portaria nº 1.925/CC-Pr, de 26 de setembro de 2016)1
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CONGRESSO NACIONAL
PARECER (CN) Nº 1, DE 2018
Da COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 803, DE 2017,
sobre a Medida Provisória n°803, de 2017, que Altera a Medida
Provisória nº 793, de 31 de julho de 2017, que institui o Programa de
Regularização Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

PRESIDENTE: Deputado Nelson Marquezelli
RELATOR: Senadora Simone Tebet
21 de Fevereiro de 2018
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PARECER Nº

, DE 2018

Da COMISSÃO MISTA sobre a Medida Provisória
(MPV) nº 803, de 29 de setembro de 2017, que altera a
Medida Provisória nº 793, de 31 de julho de 2017, que
institui o Programa de Regularização Tributária Rural
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

SF/18804.19259-06
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RELATORA: Senadora SIMONE TEBET

I – RELATÓRIO
Submete-se ao exame desta Comissão Mista, para fins do disposto
no art. 62, § 9º, da Constituição Federal (CF), a Medida Provisória (MPV) nº 803,
de 29 de setembro de 2017, ementada em epígrafe, publicada no Diário Oficial da
União (DOU) de mesma data, editada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, no uso da atribuição que lhe confere o caput do art. 62 da Carta Magna.
Mediante a Mensagem nº 368, de 2017-CN, a mencionada Medida
Provisória foi encaminhada ao Congresso Nacional, devidamente acompanhada
da Exposição de Motivos (EM) nº 00118/2017 MF, de 27 de setembro de 2017,
assinada pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que apresenta a seguinte
justificação para sua emissão: o prazo para adesão inicial até 29 de setembro de
2017 foi exíguo e, por isso, havia a necessidade de sua prorrogação para até 30 de
novembro de 2017.
Cabe a esta Comissão Mista apreciar a Medida Provisória em questão
e sobre ela emitir parecer, manifestando-se sobre os pressupostos de relevância e
urgência e quanto aos aspectos constitucional, de adequação financeira e
orçamentária, e de mérito.
A MPV nº 803, de 2017, é composta de dois artigos.
O art. 1º da MPV nº 803, de 2017, traz quatro inovações à MPV nº
793, de 2017.
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Em segundo lugar, com a inclusão do §2º no art. 1º da MPV nº 793,
de 2017, o art. 1º da MPV nº 803, de 2017, cria sistemática para diluição dos
pagamentos para adesão ao PRR.
Em terceiro lugar, o art. 1º da MPV nº 803, de 2017, altera o art. 5º
da MPV nº 793, de 2017, para fazer constar, no seu §2º, que a comprovação do
pedido de desistência ou da renúncia de ações judiciais poderá ser apresentado até
30 de novembro de 2017.

SF/18804.19259-06

Em primeiro lugar, estende a possibilidade de adesão ao Programa
de Regularização Tributária Rural (PRR), junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), até 30 de
novembro de 2017.

Em quarto lugar, o art. 1º da MPV nº 803, de 2017, faz adequação no
§2º do art. 7º da MPV nº 793, de 2017, para que o deferimento da adesão ao PRR
fique condicionado ao pagamento do valor à vista ou do valor correspondente a
3% da dívida consolidada sem reduções.
Por fim, o art. 2º da MPV nº 803, de 2017, estatui a vigência imediata
da MPV, a partir de 29 de setembro de 2017.
Encerrado o prazo regimental no dia 6 de outubro de 2017, foram
apresentadas 11 (onze) emendas à MPV nº 803, de 2017.

II – ANÁLISE
Compete a esta Comissão Mista, nos termos do art. 62, § 9º, da
Constituição Federal, emitir parecer sobre a MPV nº 803, de 2017, antes de sua
apreciação, em sessões separadas, pelo plenário de cada uma das Casas do
Congresso Nacional.
De acordo com a Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 8 de
maio de 2002, a Comissão Mista deve se pronunciar sobre:
(i) a constitucionalidade da MPV, inclusive quanto ao atendimento
aos pressupostos de relevância e urgência;
(ii) a adequação financeira e orçamentária da medida;
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(iii) o atendimento da exigência do § 1º do art. 2º daquela Resolução,
segundo o qual o Presidente da República deve encaminhar ao Congresso
Nacional, no dia da publicação da MPV no Diário Oficial da União, seu texto,
acompanhada da respectiva Mensagem e Exposição de Motivos; e
SF/18804.19259-06
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(iv) o mérito da MPV.

II.1 – Admissibilidade, Constitucionalidade e Juridicidade
No que se refere aos pressupostos constitucionais de relevância e
urgência, previstos no caput do art. 62 da Constituição Federal, pode-se afirmar
que eles estão amplamente atendidos.
A relevância e urgência da MPV justifica-se pela necessidade da
pronta adoção da medida proposta. Entende-se que a urgência e relevância da
Medida foi fundamentada com base na demanda por regularização tributária por
parte dos contribuintes, com vistas à retomada do crescimento econômico e à
geração do emprego e renda no País.
No que tange à constitucionalidade, não há qualquer óbice às
medidas veiculadas na MPV. O Presidente da República exerceu a prerrogativa
que lhe confere o art. 62 da Carta Magna, sem incorrer nas limitações materiais
constantes do § 1º daquele artigo, submetendo-a de imediato à deliberação do
Congresso Nacional.
Em relação à juridicidade, os artigos da MPV acertadamente alteram
legislação já existente: a MPV nº 793, de 2017, que, entre outras medidas, institui
o Programa de Regularização Tributária Rural para estímulo à liquidação ou
regularização de dívidas fiscais junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

II.2 – Da adequação financeira e orçamentária
A citada Resolução nº 1, de 2002 - CN, estabelece, em seu art. 5º,
§ 1º, que “o exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das
Medidas Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa
pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas
lt2018-00608
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A Exposição de Motivos (EM) nº 00118/2017 MF, de 2017, afirma
que não haveria óbices ao cumprimento do disposto no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), porque os impactos da renúncia previstos na
Exposição de Motivos da MPV nº 793, de 2017, não se alterariam, tendo em vista
que a prorrogação do prazo para a opção e respectiva condição de pagamento das
parcelas não trazem qualquer redução de multa e juros.

SF/18804.19259-06

orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.”

A Nota Técnica nº 48, de 2017, da Consultoria de Orçamentos,
Fiscalização e Controle do Senado Federal, que atende à determinação do art. 19
da Resolução n.º 1, de 2002 – CN e serve de subsídio à tramitação da MPV,
conclui que o mero parcelamento não constitui renúncia de receita fiscal, como
tampouco o constitui a alteração das datas em que se devam dar os parcelamentos.
Assim, entende-se, em consequência, que o Poder Executivo atende plenamente
aos pressupostos de adequação orçamentária e financeira da medida.

II.3 – Do mérito
A Constituição Federal de 1988 propôs regras para unificação do
regime urbano e rural em um projeto de modernização do sistema trabalhista
brasileiro.
Na tentativa de regulamentar a Constituição Federal, a Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, estabeleceu contribuição de 2,1% da receita bruta da
comercialização para produtores com e sem empregados, o que acabou gerando
incongruências e injustiças, já que o produtor recolhia contribuição
previdenciária, mas não colhia nenhum benefício de sua contribuição.
Ao avaliar a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio
do Recurso Extraordinário (RE) nº 363.852, entendeu que: a) a tributação
apresentava inconstitucionalidade formal (lei ordinária no lugar de lei
complementar); b) bitributação; e c) os efeitos eram interpartes (no caso, apenas
para o Frigorífico Mataboi S/A).
Ao revisitar a matéria, no RE nº 596.177, o Plenário do STF
reconheceu, por unanimidade, ser inconstitucional a cobrança sobre o empregador
rural pessoa física com base no art. 1º da Lei nº 8.540, de 1992, que alterou o art.
lt2018-00608
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25 da Lei nº 8.212, de 1991; e determinou que a decisão fosse aplicada a casos
semelhantes.
Portanto, os produtores rurais entendiam que seria muito pouco
provável haver mudança de posicionamento na Justiça e que a cobrança do
Funrual seria considerada bitributação e, portanto, inconstitucional.
Ocorre que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de
1998, e a edição da Lei nº 10.256, de 2001, houve alteração do art. 25 da Lei nº
8.212, de 1991, o que levou o Fisco a demandar o pagamento da contribuição de
que trata esse artigo, o que é conhecido no jargão do campo por Funrural.

SF/18804.19259-06
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Após longa discussão jurídica, em que, na maioria esmagadora dos
casos, o Funrural foi considerado inconstitucional e, ainda, passados quase vinte
anos, o Plenário do STF, em 30 de março de 2017, concluiu o julgamento de outra
ação, o RE nº 718.874/RS, com repercussão geral, e reconheceu a
constitucionalidade, formal e material, da Lei nº 10.256, de 2001, nos termos da
seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.

Crucial ressaltar que o placar da decisão tomada pelo STF nesse RE
foi de seis votos no sentido da constitucionalidade e cinco no sentido da
inconstitucionalidade, o que comprova, inequivocamente, a controvérsia da
matéria.
Não obstante a decisão da Suprema Corte, que, diga-se de passagem,
está sendo integralmente respeitada, o Senado Federal, no seu campo de
competência constitucional, aprovou o Projeto de Resolução (PRS) nº 13, de
2017, que foi promulgado como Resolução nº 15, de 2017, em que se suspendem
os dispositivos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação
atualizada até a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados
inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo STF nos autos do RE nº
363.852.
Ou seja, nesse contexto, conclui-se que a matéria ainda é passível de
alta carga de debate jurídico no âmbito do Poder Judiciário. Assim, apesar de o
entendimento judicial atual ser favorável à Fazenda Pública, sempre houve e, em
certa escala, continua havendo dúvidas fundadas a respeito da constitucionalidade
das exações.
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De outra parte, tramitou no Congresso Nacional a Medida Provisória
nº 793, de 31 de julho de 2017, que institui o Programa de Regularização
Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que levou às mudanças promovidas
pelo Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 41, de 2017, apresentado em 6 de
novembro de 2017, pela ilustre Deputada TEREZA CRISTINA, relatora da
matéria na Comissão Mista.
Esta MPV foi alterada pela MPV nº 803, de 2017, para, entre outras
medidas, prorrogar o prazo para adesão ao PRR. As demais medidas já se
encontram atendidas pela Lei nº 13.606, de 2018.

SF/18804.19259-06
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Em face do término do prazo de tramitação, no entanto, a MPV nº
793, de 2017, perdeu sua vigência. Ato contínuo, o Congresso Nacional aprovou
o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 165, de 2017 (Projeto de Lei nº 9.206, de
2017, na Casa de origem), do Deputado ZÉ SILVA, que institui o Programa de
Regularização Tributária Rural (PRR) na Secretaria da Receita Federal do Brasil
e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e deu outras providências.
O Presidente Michel Temer vetou 24 dispositivos do projeto
aprovado no Parlamento, matéria que necessita ser tratada oportunamente quando
da análise dos vetos. Em sua argumentação, o Presidente argumenta que muitos
dispositivos representam aumento de custo fiscal para o Tesouro Nacional, o que
não contaria com previsão na Lei Orçamentária. Tal situação iria de encontro ao
esforço fiscal empreendido no País.
Por exemplo, o desconto de 100% para multas e encargos legais e os
rebates para liquidação das operações de crédito rural contratadas com recursos
não amparados pelos Fundos Constitucionais precisam ser revistos, por uma
questão de justiça social.
Relativamente à data de 28 de fevereiro de 2018 para a adesão ao
PRR, cumpre-nos alertar que se trata de prazo extremamente exíguo. Segundo
dados obtidos na audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária do Senado Federal, de 20 de fevereiro de 2018, 40% dos servidores da
Receita Federal do Brasil encontram-se em férias atualmente e, ainda, 50% dos
servidores do órgão estão em greve em vários Estados do País.
Ademais, cumpre informar que, para registrar os dados necessários à
adesão ao PRR, há vários códigos tributários, que variam de acordo com a
situação de cada produtor e a necessidade de atendimento de comandos de dois
códigos normativos recém-publicados, o que torna o cenário ainda mais difícil
para o produtor que pretende aderir ao Programa. Após todas as validações legais,
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é necessário, também, um prazo médio de oito dias para confirmação das adesões
e pagamento das primeiras parcelas.
Adicionalmente, também não é demais lembrar que os produtores
rurais se encontram no meio da colheita, tendo muitas vezes de comercializar sua
produção no mercado, o que demanda significativa parcela de seu tempo e
esforço.
Por todo o exposto, entendemos que se torna indispensável a
prorrogação do prazo de adesão ao PRR, de 28 de fevereiro de 2018 para 30 de
abril de 2018. Como a MPV nº 793, de 2017, não se encontra mais vigente, o
ajuste no prazo de adesão terá de ser realizado no corpo da Lei nº 13.606, de 2018.

SF/18804.19259-06
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II.4 – Das emendas
Cumpre-nos destacar, outrossim, que, seguindo decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.127/DF,
não é possível a aceitação de emendas à MPV sem pertinência temática ao seu
objeto inicial, por vício de constitucionalidade.
Ademais, tendo em conta que a Lei nº 13.606, de 2018, já contemplou
os outros aspectos de que tratava a MPV nº 803, de 2017, não se mostra possível
a aceitação de qualquer outra emenda não relacionada ao prazo de adesão ao PRR.
Nessa linha, corrigido o prazo de adesão ao PRR, resta necessária a
rejeição das emendas apresentadas à MPV nº 803, de 2017.

III – VOTO
Ante o exposto, nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, votamos
pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência da Medida Provisória
nº 803, de 2017, e sua constitucionalidade, juridicidade, adequação orçamentária
e financeira e de técnica legislativa.
No mérito, votamos pela aprovação da MPV nº 803, de 2017, na
forma do seguinte Projeto de Lei de Conversão que oferecemos, e pela rejeição
das Emendas nos 1 a 11 à MPV.
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, DE 2018

Altera a Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
institui o Programa de Regularização Tributária Rural
(PRR) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; altera as
Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.870, de 15 de
abril de 1994, 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
13.340, de 28 de setembro de 2016, 10.522, de 19 de
julho de 2002, 9.456, de 25 de abril de 1997, 13.001, de
20 de junho de 2014, 8.427, de 27 de maio de 1992, e
11.076, de 30 de dezembro de 2004, e o Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e dá
outras providências, para prorrogar o prazo de adesão ao
PRR para 30 de abril de 2018.

SF/18804.19259-06

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º .....................................................................................
...................................................................................................
§ 2º A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser
efetuado até 30 de abril de 2018 e abrangerá os débitos indicados pelo
sujeito passivo, na condição de contribuinte ou de sub-rogado.
................................................................................................” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão,
, Presidente

, Relatora
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista da Medida Provisória nº 803/2017

DECISÃO DA COMISSÃO

Reunida nesta data a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 803, de 2017, foi aprovado, por unanimidade, o relatório da Senadora
Simone Tebet, que passa a constituir o Parecer da Comissão, o qual conclui pelo atendimento
dos pressupostos de relevância e urgência da Medida Provisória nº 803, de 2017, e sua
constitucionalidade, juridicidade, adequação orçamentária e financeira e de técnica legislativa;
no mérito, pela aprovação da MPV nº 803, de 2017, na forma do Projeto de Lei de Conversão
apresentado, e pela rejeição das Emendas nos 1 a 11 à MPV.
Presentes à reunião os Senadores Dário Berger, Simone Tebet, Valdir Raupp,
Romero Jucá, Elmano Férrer, Dalirio Beber, Eduardo Amorim, Benedito de Lira, Otto
Alencar, Lasier Martins, José Pimentel, Cidinho Santos; e os Deputados Alceu Moreira,
Sergio Souza, Valdir Colatto, Afonso Florence, Nilson Leitão, Raimundo Gomes de Matos,
Delegado Edson Moreira, Marcos Montes, Heitor Schuch, Nelson Marquezelli e Tereza
Cristina.

Brasília, 21 de fevereiro de 2018.

Deputado Nelson Marquezelli
Presidente da Comissão Mista
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2018
(Proveniente da Medida Provisória nº 803, de 2017)

Altera a Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
institui o Programa de Regularização Tributária
Rural (PRR) na Secretaria da Receita Federal do
Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional; altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho
de 1991, 8.870, de 15 de abril de 1994, 9.528, de
10 de dezembro de 1997, 13.340, de 28 de
setembro de 2016, 10.522, de 19 de julho de 2002,
9.456, de 25 de abril de 1997, 13.001, de 20 de
junho de 2014, 8.427, de 27 de maio de 1992, e
11.076, de 30 de dezembro de 2004, e o DecretoLei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal); e dá outras providências, para prorrogar o
prazo de adesão ao PRR para 30 de abril de 2018.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, passa
a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º .....................................................................................
...................................................................................................
§ 2º A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser
efetuado até 30 de abril de 2018 e abrangerá os débitos indicados
pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou de sub-rogado.
................................................................................................”
(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de fevereiro de 2018.

Deputado Nelson Marquezelli
Presidente da Comissão
1

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BF1518B00219D4C.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.025851/2018-74 - 00100.025851/2018-74-1 (ANEXO: 001)

1584

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

22 Fevereiro 2018

COMPOSIÇAO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Apreciação das matérias orçamentárias e acompanhamento e fiscalização das respectivas
execuções.
Número de membros: 10 Senadores e 30 Deputados
PRESIDENTE: Senador Dário Berger (PMDB-SC)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ)
2ª VICE-PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC)
3º VICE-PRESIDENTE: Deputado Marcon (PT-RS)
Relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual: Deputado Cacá Leão (PP-BA)
Rel. do Proj. de Lei de Diretrizes Orçamentárias: Deputado Marcus Pestana (PSDB-MG)
Relator da Receita: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Designação: 13/03/2017
Instalação: 28/03/2017

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Dário Berger - SC (29,30,37)
Valdir Raupp - RO (29,30,37)
Kátia Abreu - S/Partido/TO

1. Hélio José - PROS/DF (29,30,37)
2. VAGO (29,30,37,39)
3. Raimundo Lira - PB (29,30,37)

(29,30,37)

Bloco Social Democrata
( PSDB, DEM )
Ataídes Oliveira - PSDB/TO
Davi Alcolumbre - DEM/AP

1. VAGO (32)
2. Maria do Carmo Alves - DEM/SE

(32,38)
(21)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PDT, PT )
Jorge Viana - PT/AC (10,33,34,41)
Acir Gurgacz - PDT/RO (10)

1. Gleisi Hoffmann - PT/PR
2. Lindbergh Farias - PT/RJ

(10)
(10,34,40)

Bloco Moderador
( PTB, PSC, PRB, PR, PTC )
Vicentinho Alves - PR/TO (12)
Pedro Chaves - PSC/MS (12)

1. Cidinho Santos - PR/MT
2. Eduardo Lopes - PRB/RJ

Lídice da Mata - PSB/BA

(6,48)

1. Lúcia Vânia - PSB/GO

Benedito de Lira - PP/AL

(5)

1. Lasier Martins - PSD/RS

(11,42)
(11,42)

(6,31)

(5,45,46)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PHS, PP, PTdoB, PTN
Cacá Leão - PP/BA
Maia Filho - PP/PI

1. Renato Andrade - PP/MG (22)
2. Roberto Britto - PP/BA (22,36)

(22)
(22)

Julio Lopes - PP/RJ (22,25)
Carlos Henrique Gaguim - PODE/TO

3. Beto Rosado - PP/RN (22,25)
4. Antônio Jácome - PODE/RN

(22)

(22)

PMDB
Hugo Motta - PB (20)
João Arruda - PR (20)
Laura Carneiro - RJ (20)
Vitor Valim - CE (20)

1.
2.
3.
4.

Hildo Rocha - MA (20)
Josi Nunes - TO (20)
Kaio Maniçoba - CE (20)
Veneziano Vital do Rêgo - PB

(20)

PT
Bohn Gass - RS

1. Jorge Solla - BA

(24)

Zé Carlos - MA
José Airton Cirilo - CE (24)
Vander Loubet - MS (24)

(24)

2. Marcon - RS
3. Nelson Pellegrino - BA
4. Zeca Dirceu - PR (24)

(24)

(24)

(24)

PSDB
Célio Silveira - GO
Domingos Sávio - MG

(17,43)

1. Giuseppe Vecci - GO
2. Carlos Sampaio - SP

Marcus Pestana - MG

(17)

3. Raimundo Gomes de Matos - CE

(17)

(23)
(23,44)
(23)

PR
Bilac Pinto - MG
Edio Lopes - RR

1. Gorete Pereira - CE (7)
2. Wellington Roberto - PB

(7)
(7)

(7)

PSD
Evandro Roman - PR
Jaime Martins - MG

1. Edmar Arruda - PR (26)
2. Victor Mendes - MA (26)

(26)
(26)

PSB
Hugo Leal - RJ

1. Gonzaga Patriota - PE

(18,28)

João Fernando Coutinho - PE

2. Danilo Forte - DEM/CE

(18)

PROS, PRP, PSL, PTB
Nilton Capixaba - PTB/RO
Toninho Wandscheer - PROS/PR

1. Pedro Fernandes - PTB/MA (16)
2. Valtenir Pereira - PSB/MT (15,16)

(16)

(16)

DEM
Elmar Nascimento - BA (19)
Professora Dorinha Seabra Rezende - TO

(19)

1. Mandetta - MS
2. Misael Varella - MG

PRB
Rosangela Gomes - RJ

(13)

Weverton Rocha - MA

(8)

1. Lindomar Garçon - RO

(13,47)

PDT
1. João Carlos Bacelar - PR/BA

(8,27,35)

SD
Laudivio Carvalho - MG

(9)

1. Delegado Francischini - PR

(9)

PSC
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TITULARES
Professor Victório Galli - MT

SUPLENTES
1. Andre Moura - SE

(4)

(14)

PCdoB
Orlando Silva - SP

1. Professora Marcivania - AP

(2)

PPS
Rubens Bueno - PR
Notas:

(3)

(2)

(1)

1. Carmen Zanotto - SC

(3)

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do regimento Comum. (DSF de 22/10/2015, p. 64)
2. Designados, como membro titular, o Deputado Orlando Silva, e, como membro suplente, a Deputada Professora Marcivania, em 08-03-2017,
conforme indicação da Liderança do PCdoB(Ofício nº 16, de 2017).
3. Designados, como membro titular, o Deputado Rubens Bueno, e, como membro suplente, a Deputada Carmen Zanotto, em 13-03-2017, conforme
indicação da Liderança do PPS (Ofício nº 24, de 2017).
4. Designado, como membro titular, o Deputado Professor Victório Galli, em 16-03-2017, conforme indicação da Liderança do PSC (Ofício nº 15, de
2017).
5. Designados, como membro titular, o Senador Benedito de Lira, e, como membro suplente, o Senador José Medeiros, em 16-03-2017, conforme
indicação da Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Ofício nº 37, de 2017).
6. Designado, como membro titular, o Senador Antônio Carlos Valadares, em 13-03-2017, conforme indicação da Liderança do Bloco Socialismo e
Democracia (Ofício nº 12, de 2017).
7. Designados, como membros titulares, os Deputados Bilac Pinto e Edio Lopes, em substituição, respectivamente, aos Deputados José Rocha e Paulo
Feijó, e, como membros suplentes, os Deputados Gorete Pereira e Wellington Roberto, em substituição, respectivamente, aos Deputados José Carlos
Araújo e Gorete Pereira, em 15-3-2017, conforme Ofício nº 82, de 2017, da Liderança do PR.
8. Designado, como membro titular, o Deputado Weverton Rocha, em substituição ao Deputado Ariosto Holanda, e, como membro suplente, o Deputado
Félix Mendonça Júnior, em substituição ao Deputado Carlos Eduardo Cadoca, em 16-3-2017, conforme Ofício nº 25, de 2017, da Liderança do PDT.
9. Designado, como membro titular, o Deputado Laudivio Carvalho, em substituição ao Deputado Augusto Carvalho, e, como membro suplente, o
Deputado Delegado Francischini, em substituição ao Deputado Carlos Manato, em 16-3-2017, conforme Ofício nº 32, de 2017, da Liderança do SD.
10. Designados, como membros titulares, os Senadores Humberto Costa e Acir Gurgacz, e, como membros suplentes, os Senadores Gleisi Hoffmann e
Lindbergh Farias, em 16-03-2017, conforme indicação da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Ofício nº 46, de 2017).
11. Retirados, como membros suplentes, os Senadores Pedro Chaves e Armando Monteiro, em 21-3-2017, conforme Ofício nº 33, de 2017, da Liderança
do Bloco Moderador.
12. Designados, como membros titulares, os Senadores Vicentinho Alves e Pedro Chaves em substituição, respectivamente, aos Senadores Fernando
Collor e Magno Malta, em 21-3-2017, conforme Ofício nº 032, de 2017, da Liderança do Bloco Moderador.
13. Designada, como membro titular, a Deputada Rosangela Gomes, em substituição ao Deputado Beto Mansur, e, como membro suplente, o Deputado
Alan Rick, em substituição ao Deputado Lincoln Portela, em 22-3-2017, conforme Ofício nº 56, de 2017, da Liderança do PRB.
14. Designado, como membro suplente, o Deputado Andre Moura, em vaga existente, em 22-3-2017, conforme Ofício nº 16, de 2017, da Liderança do
PSC.
15. Designado, como membro suplente, o Deputado Valtenir Pereira, em substituição ao Deputado Wilson Filho, em 22-3-2017, conforme Ofício nº 22,
de 2017, da Liderança do Bloco PTB.
16. Designados, como membros titulares, os Deputados Nilton Capixaba e Toninho Wandscheer e, como membros suplentes, os deputados Pedro
Fernandes e Wilson Filho, em 16-03-2017, conforme indicação da Liderança do Bloco PTB/SD/PROS/PSL/PRP (Ofício nº 13, de 2017).
17. Designados como membros titulares os Deputados Célio Silveira, Carlos Sampaio e Marcus Pestana em substituição, respectivamente aos Deputados
Bonifácio de Andrada, Jutahy Junior e Luiz Carlos Hauly, em 28-03-2017, conforme Ofício nº 295, de 2017, da Liderança do PSDB (CD).
18. Designado, como membros titulares, os Deputados Tenente Lúcio e João Fernando Coutinho, em substituição, respectivamente aos Deputados
Gonzaga Patriota e Átila Lira, e, como membros suplentes, os Deputados Gonzaga Patriota e Danilo Forte, em substituição as Deputadas Janete
Capiberibe e Maria Helena, em 28-3-2017, conforme Ofício nº 51, de 2017, da Liderança do PSB.
19. Designados, como membros titulares, os Deputados Elmar Nascimento e Professora Dorinha Seabra Rezende em substituição, respectivamente,
aos Deputados Jorge Tadeu Mudalen e Carlos Melles, e, como membros suplentes, os Deputados Mandetta e Misael Varella, em substituição,
respectivamente, aos Deputados José Carlos Aleluia e Pauderney Avelino, em 27-3-2017, conforme Ofício nº 101, de 2017, da Liderança do DEM.
20. Designados, como membros titulares, os Deputados Hugo Motta, João Arruda, Laura Carneiro e Vitor Valim em substituição, respectivamente,
aos Deputados Valdir Colatto, Mauro Lopes, Darcísio Perondi e Edinho Bez, e, como membros suplentes, os Deputados Hildo Rocha, Josi Nunes, Kaio
Maniçoba e Veneziano Vital do Rêgo, em substituição, respectivamente, aos Deputados Aníbal Gomes, Hermes Parcianello, Marinha Raupp e Elcione
Barbalho, em 27-3-2017, conforme Ofício nº 178, de 2017, da Liderança do PMDB.
21. Designado, como membro titular, o Senador Davi Alcolumbre, em substituição ao Senador José Agripino, em 28-3-2017, conforme Ofício nº 10, de
2017, da Liderança do DEM.
22. Designados, como membros titulares, os Deputados Cacá Leão, Maia Filho, Beto Rosado e Carlos Henrique Gaguim, em substituição,
respectivamente, aos Deputados Roberto Balestra, Dilceu Sperafico, Luis Carlos Heinze e Dr. Sinval Malheiros, e, como membros suplentes, os Deputados
Renato Andrade, Roberto Britto e Antônio Jácome, em substituição, respectivamente, aos Deputados Marcus Vicente, Jorge Boeira e Luiz Carlos Ramos,
e retirado da vaga de suplente o Deputado Paulo Maluf, em 28-3-2017, conforme Ofício nº 68, de 2017, da Liderança do PP.
23. Designados como membros suplentes os Deputados Giuseppe Vecci, Domingos Sávio e Raimundo Gomes de Matos, em substituição,
respectivamente, aos Deputados Silvio Torres, Raimundo Gomes de Matos e Eduardo Barbosa, em 28/03/2017, conforme Ofício nº 296, de 2017, da
Liderança do PSDB (CD).
24. Designados, como membros titulares, os Deputados Bohn Gass, Zé Carlos, José Airton e Vander Loubet, em substituição, respectivamente, aos
Deputados Arlindo Chinaglia, Luiz Sérgio, Henrique Fontana e Nelson Pellegrino, e, como membros suplentes, os Deputados Jorge Solla, Marcon,
Nelson Pellegrino e Zeca Dirceu, em substituição, respectivamente, aos Deputados Benedita da Silva, Luiz Couto, José Mentor e Leonardo Monteiro, em
28-3-2017, conforme Ofício nº 181, de 2017, da Liderança do PT.
25. Designado, como membro titular, o Deputado Julio Lopes, em substituição ao Deputado Beto Rosado, e, como membro suplente, o Deputado Beto
Rosado, em substituição ao Deputado Roberto Britto, em 28-3-2017, conforme Ofício nº 71, de 2017, da Liderança do Bloco PP/PHS/PTN/PTdoB.
26. Designados, como membros titulares, os Deputados Evandro Roman e Jaime Martins em substituição, respectivamente, aos Deputados Reinhold
Stephanes e Átila Lins, e, como membros suplentes, os Deputados Edmar Arruda e Victor Mendes, em substituição, respectivamente, aos Deputados
Jaime Martins e Paulo Magalhães, em 28-3-2017, conforme Ofício nº 129, de 2017, da Liderança do PSD.
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27. Designado, como membro suplente, o Deputado Julião Amin, em substituição ao Deputado Félix Mendonça Júnior,em 29-3-2017, conforme Ofício nº
37, de 2017, da Liderança do Bloco PDT.
28. Designado, como membro titular, o Deputado Hugo Leal, em substituição Tenente Lucio, em 30-3-2017, conforme Ofício nº 58, de 2017, da Liderança
do PSB.
29. Designados, como membros titulares, os Senadores Rose de Freitas, Valdir Raupp e Kátia Abreu, e, como membros suplentes, os Senadores
Raimundo Lira, Hélio José e Airton Sandoval, em 05-04-2017, conforme indicação da Liderança do PMDB no Senado (Ofício nº 57, de 2017). (DCN de
06/04/2017, p. 195)
30. Foram desconsideradas todas as indicações de senadores do PMDB e do Bloco da Maioria para a composição desta comissão, conforme Ofício 94, de
2017. (DCN de 13/04/2017, p. 21)
31. Designada, como membro suplente, a Senadora Lúcia Vânia, em vaga existente, em 6-4-2017, conforme Ofício nº 38, de 2017, da Liderança do Bloco
Socialismo e Democracia. (DCN de 13/04/2017, p. 20)
32. Deixam de integrar a comissão, em 11/04/2017, os Senadores Tasso Jereissat e Paulo Bauer, conforme ofício nº 121, de 2017, da Liderança do PSDB
no Senado Federal. (DCN de 13/04/2017, p. 19)
33. Retirado, como membro titular, o Senador Humberto Costa, conforme ofício nº 58, de 2017, da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática. (DCN de 20/04/2017, p. 169)
34. Designado, como membro titular, o Senador Lindbergh Farias, em vaga existente, e, como membro suplente, o Senador José Pimentel, em vaga
existente, em 19-4-2017, conforme Ofício nº 59, de 2017, da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. (DCN de 20/04/2017, p. 170)
35. Designado, como membro suplente, o Deputado João Carlos Bacelar, em substituição ao Deputado Julião Amin, em 4-5-2017, conforme Ofício nº 60,
de 2017, da Liderança do PDT. (DCN de 11/05/2017, p. 9; DCN de 11/05/2017, p. 9)
36. Designado, como membro suplente, o Deputado Roberto Britto, em vaga existente, em 9-5-2017, conforme Ofício nº 119, de 2017, da Liderança do
Bloco PP/PTN/PTdoB. (DCN de 11/05/2017, p. 10)
37. Designados, como membros titulares, os Senadores Dário Berger, Valdir Raupp e Kátia Abreu, e, como membros suplentes, os Senadores Hélio José,
Rose de Freitas e Raimundo Lira, em 16-5-2017, conforme Ofício nº 121, de 2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 18/05/2017, p. 19)
38. Designado, como membro titular, o Senador Ataídes Oliveira, em vaga existente, em 16-5-2017, conforme Ofício nº 37, de 2017, da Liderança do
PSDB. (DCN de 18/05/2017, p. 8)
39. Solicitada a retirada da Senadora Rose de Freitas, como membro suplente, em 17-5-2017, conforme Ofício nº 123, de 2017, da Liderança do PMDB.
(DCN de 18/05/2017, p. 10)
40. Designado, como membro suplente, o Senador Lindbergh Farias, em substituição ao Senador José Pimentel, em 21-6-2017, conforme Ofício nº 80, de
2017, da Liderança do BLOCO RESISTENCIA DEMOCRATICA. (DCN de 22/06/2017, p. 14)
41. Designado, como membro titular, o Senador Jorge Viana, em substituição ao Senador Lindbergh Farias, em 21-6-2017, conforme Ofício nº 81, de
2017, da Liderança do BLOCO RESISTENCIA DEMOCRATICA. (DCN de 22/06/2017, p. 15)
42. Designados, como membros suplentes, os Senadores Cidinho Santos e Eduardo Lopes, em vagas existentes, em 28-6-2017, conforme Ofício nº 79, de
2017, da Liderança do Bloco Moderador. (DCN de 29/06/2017, p. 93)
43. Designado, como membro titular, o Deputado Domingos Sávio, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio, em 12-7-2017, conforme Ofício nº 585,
de 2017, da Liderança do PSDB. (DCN de 13/07/2017, p. 501)
44. Designado, como membro suplente, o Deputado Carlos Sampaio, em vaga existente, em 12-7-2017, conforme Ofício nº 586, de 2017, da Liderança
do PSDB. (DCN de 13/07/2017, p. 502)
45. Designado, como membro suplente, o Senador Lasier Martins, em substituição ao Senador José Medeiros, em 29-8-2017, conforme Ofício nº 66, de
2017, da Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista. (DCN de 07/09/2017, p. 244)
46. Designado, como membro suplente, o Senador Lasier Martins, em substituição ao Senador José Medeiros, em 30-8-2017, conforme Memorando nº
66, de 2017, da Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista.
47. Designado, como membro suplente, o Deputado Lindomar Garçon, em substituição ao Deputado Alan Rick, em 31-8-2017, conforme Ofício nº 159,
de 2017, da Liderança do PRB. (DCN de 07/09/2017, p. 245)
48. Designada, como membro titular, a Senadora Lídice da Mata, em substituição ao Senador Antônio Carlos Valadares, em 22-11-2017, conforme
Memorando nº 89, de 2017, da Liderança do Bloco Socialismo e Democracia. (DCN de 23/11/2017, p. 319)

Secretário: Robson Luiz Fialho Coutinho
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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
RELATORES SETORIAIS DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA - CMO
ÁREA TEMÁTICA

I. Transporte
III. Educação e Cultura
VIII. Ciência e Tecnologia e Comunicações
X. Esporte
XIII. Indústria, Comércio e Micro e Pequenas
Empresas
II. Saúde
IV. Integração Nacional
V. Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Agrário
VI. Desenvolvimento Urbano
VII. Turismo
IX. Minas e Energia
XI. Meio Ambiente
XII. Fazenda e Planejamento
XIV. Trabalho, Previdência e Assistência Social
XV. Defesa e Justiça
XVI. Presidência, Poder Legislativo, Poder
Judiciário, MPU, DPU e Relações Exteriores

RELATOR SETORIAL

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Senador Jorge Viana (PT-AC)
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
Senador Antonio Carlos Valadares (-)
Deputado Julio Lopes (PP-RJ)
Deputado Nelson Pellegrino (PT-BA)
Deputado Evandro Roman (PSD-PR)
Deputado Hildo Rocha (PMDB-MA)
Deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP)
Deputado Vander Loubet (PT-MS)
Deputado João Fernando Coutinho (PSB-PE)
Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO)
Deputado Nilton Capixaba (PTB-RO)
Deputado Edio Lopes (PR-RR)
Deputada Rosangela Gomes (PRB-RJ)

IV - Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAEM
III - Comitê de Avaliação das Inform. sobre Obras e
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves - COI
II - Comitê de Avaliação da Receita - CAR
I - Comitê de Avaliação , Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária - CFIS
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Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
(Criada pela Resolução nº 4/2008-CN)
Finalidade: Acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças
climáticas no Brasil
Número de membros: 11 Senadores e 11 Deputados
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Daniel Vilela (PMDB-GO)
RELATOR: Deputado Sergio Souza (PMDB-PR)
Designação: 21/02/2017
Instalação: 22/03/2017

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Garibaldi Alves Filho - RN
Fernando Bezerra Coelho - PE
Renan Calheiros - AL

1. José Maranhão - PB
2. João Alberto Souza - MA
3. Raimundo Lira - PB

(14)

Bloco Social Democrata
( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro - PSDB/PA
José Agripino - DEM/RN

1. Tasso Jereissati - PSDB/CE
2. Maria do Carmo Alves - DEM/SE

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PDT, PT )
Jorge Viana - PT/AC
Regina Sousa - PT/PI

1. Humberto Costa - PT/PE

(3)

2. Paulo Rocha - PT/PA

(3)

(3)

(3)

Bloco Moderador
( PTB, PSC, PRB, PR, PTC )
Fernando Collor - PTC/AL
Magno Malta - PR/ES

1. Pedro Chaves - PSC/MS
2. VAGO (4)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista
( PP, PSD )
Otto Alencar - PSD/BA (9)
Sérgio Petecão - PSD/AC (9)
Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM

1. VAGO
2. VAGO
(2,15)

(9)

1. Lídice da Mata - PSB/BA

(2,15)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Daniel Vilela - GO
Sergio Souza - PR

1. Josi Nunes - TO (8)
2. Valdir Colatto - SC (8)

(8)
(8)

PHS, PP, PSD, PTdoB, PTN
Simão Sessim - PP/RJ
Ademir Camilo - PODE/MG

1. Nelson Meurer - PP/PR
2. Dr. Sinval Malheiros - PODE/SP

PSDB
Otavio Leite - RJ

1. Jutahy Junior - BA

(11)

PROS, PRP, PSL, PTB, SD
Eros Biondini - PROS/MG

1. Arnaldo Faria de Sá - PTB/SP

(10)

PR
José Rocha - BA

1. Paulo Feijó - RJ

PT
Nilto Tatto - SP

1. Leonardo Monteiro - MG

(5)

(5,12)

PSD
Thiago Peixoto - GO

(13)

Luiz Lauro Filho - SP

(7)

1. Victor Mendes - MA

(13)

PSB
1. Janete Capiberibe - AP

(7)

DEM
Jorge Tadeu Mudalen - SP

1. Carlos Melles - MG

PRB
Carlos Gomes - RS
Notas:

(6)

(1)

1. Roberto Sales - RJ

(6)

1. * Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (DSF de 03/09/2015, p. 58)
2. Designado, como membro titular, o Senador Fernando Bezerra Coelho e, como membro suplente, a Senadora Vanessa Grazziotin, em 21-2-2017,
conforme indicação da Liderança do Bloco Socialismo e Democracia (Ofício nº 22, de 2017). (DCN de 23/02/2017, p. 20; DCN de 23/02/2017, p. 20; DCN de
23/02/2017, p. 20)
3. Designados, como membros titulares, os Senadores Jorge Viana e Regina Sousa, e, como membros suplentes, os Senadores Humberto Costa e Paulo
Rocha, em 21-2-2017, conforme indicação da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Ofício nº 17, de 2017). (DCN de 23/02/2017, p.
19; DCN de 23/02/2017, p. 19)
4. Retirado, como membro suplente, o Senador Armando Monteiro, conforme ofício n. 38/2017 da Liderança do Bloco Moderador (DCN de 13/04/2017, p.
17)
5. Designado, como membro titular, o Deputado Nilto Tatto, em substituição ao Deputado Arlindo Chinaglia, e, como membro suplente, o Deputado Leo
de Brito, em substituição ao Deputado Luiz Sérgio, em 8-3-2017, conforme Ofício nº 107, de 2017, da Liderança do PT. (DCN de 16/03/2017, p. 186)
6. Designado, como membro titular, o Deputado Carlos Gomes, em substituição ao Deputado Beto Mansur, e, como membro suplente, o Deputado
Roberto Sales, em substituição ao Deputado Lincoln Portela, em 9-3-2017, conforme Ofício nº 48, de 2017, da Liderança do PRB. (DCN de 16/03/2017, p.
190)
7. Designado, como membro titular, o Deputado Luiz Lauro Filho, em substituição ao Deputado Gonzaga Patriota, e, como membro suplente, a Deputada
Janete Capiberibe, em substituição ao Deputado Átila Lira, em 14-3-2017, conforme Ofício nº 31, de 2017, da Liderança do PSB. (DCN de 16/03/2017, p.
189)
8. Designados, como membros titulares, os Deputados Daniel Vilela e Sergio Souza em substituição, respectivamente, aos Deputados Valdir Colatto e
Mauro Lopes, e, como membros suplentes, os Deputados Josi Nunes e Valdir Colatto, em substituição, respectivamente, aos Deputados Darcísio Perondi
e Edinho Bez, em 14-3-2017, conforme Ofício nº 132, de 2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 16/03/2017, p. 187)
9. Designados, como membros titulares, os Senadores Otto Alencar e Sérgio Petecão em substituição, respectivamente, aos Senadores Lasier Martins e
Benedito de Lira, e retirada a indicação da Senadora Ana Amélia como suplente, em 14-3-2017, conforme Ofício nº 34, de 2017, da Liderança do Bloco
Parlamentar Democracia Progressista. (DCN de 16/03/2017, p. 185)
10. Designado, como membro titular, o Deputado Eros Biondini, em substituição ao Deputado Paes Landim, em 15-3-2017, conforme Ofício nº 20, de
2017, da Liderança do Bloco PTB/SD/PROS/PLS/PRP. (DCN de 16/03/2017, p. 188)
11. Designado, como membro titular, o Deputado Otavio Leite, em substituição ao Deputado Bonifácio de Andrada, em 16-3-2017, conforme Ofício nº
169, de 2017, da Liderança do PSDB. (DCN de 23/03/2017, p. 13)
12. Designado, como membro suplente, o Deputado Leonardo Monteiro, em substituição ao Deputado Leo de Brito, em 27-3-2017, conforme Ofício nº
161, de 2017, da Liderança do PT. (DCN de 30/03/2017, p. 106)
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13. Designado, como membro titular, o Deputado Thiago Peixoto, em substituição ao Deputado Reinhold Stephanes, e, como membro suplente, o
Deputado Victor Mendes, em substituição ao Deputado Átila Lins, em 29-3-2017, conforme Ofício nº 134, de 2017, da Liderança do PSD. (DCN de
30/03/2017, p. 105)
14. Designado, como membro titular, o Senador Fernando Bezerra Coelho, em substituição ao Senador Romero Jucá, em 3-10-2017, conforme Ofício nº
196, de 2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 05/10/2017, p. 177)
15. Designado, como membro suplente, a Senadora Lídice da Mata, em substituição à Senadora Vanessa Grazziotin, que passa à condição de titular, em
10-10-2017, conforme Memorando nº 5, de 2017, da Liderança do Bloco Democracia e Cidadania. (DCN de 12/10/2017, p. 36)

Secretário: Tiago Torres de Lima Brum
Telefone(s): (61) 3303-3534
E-mail: cocm@senado.gov.br
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Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência
(Resolução nº 2, de 2013-CN - Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)
Finalidade: A fiscalização e o controle externos das atividades de inteligência e contrainteligência e de
outras a elas relacionadas, no Brasil ou no exterior.
Número de membros: 6 Senadores e 6 Deputados
PRESIDENTE: Deputada Bruna Furlan (PSDB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTC-AL)
Instalação: 03/04/2017

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputada Bruna Furlan (PSDB/SP)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Fernando Collor (PTC/AL)

Líder da Maioria
Deputado Lelo Coimbra (PMDB/ES)

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
Senador Raimundo Lira (PMDB/PB)

Líder da Minoria
Deputado José Guimarães (PT/CE)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Humberto Costa (PT/PE)

Deputado indicado pela Liderança da Maioria
Deputado Benito Gama (PTB/BA) ( 4)
Deputado indicado pela Liderança da Minoria
Deputado Luiz Sérgio (PT/RJ) ( 5)
Deputado indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Heráclito Fortes (PSB/PI) ( 6)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria
Senador Roberto Requião (PMDB/PR)

( 2)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Jorge Viana (PT/AC) ( 1)
Senador indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional
Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG) ( 3)

Notas:
1. Designado como membro, em razão da indicação da Liderança da Minoria no Senado Federal, o Senador Jorge Viana, conforme Ofício nº 002/2017.
(DCN de 06/04/2017, p. 191)
2. Designado como membro, em razão da indicação da Liderança da Maioria no Senado Federal, o Senador Roberto Requião, conforme Ofício nº
089/2017. (DCN de 06/04/2017, p. 192)
3. Designado como membro, em razão da indicação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o Senador Antônio Anastasia, em
06-04-2017, conforme Ofício nº 10/2017/CRE.
4. Designado como membro, em razão da indicação da Liderança da Maioria na Câmara dos Deputados, o Deputado Benito Gama, em 11-4-2017,
conforme Ofício nº 105/2017. (DCN de 13/04/2017, p. 15)
5. Designado como membro, em razão da indicação da Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, o Deputado Luiz Sérgio, em 16-5-2017,
conforme Ofício nº 28, de 2017. (DCN de 16/05/2017, p. 7)
6. Designado como membro, em razão da indicação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o Deputado
Heráclito Fortes, em 01-08-2017, conforme Ofício nº 73/2017/CREDN. (DCN de 03/08/2017, p. 99)

Secretário: Marcos Machado Melo
Telefone(s): 3303-4256
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher
(Resolução nº 1, de 2014-CN)
Finalidade: Diagnosticar as lacunas existentes nas ações e serviços da Seguridade Social e na prestação
de segurança pública e jurídica às mulheres vítimas de violência; e apresentar propostas para a
consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Número de membros: 11 Senadores e 11 Deputados
PRESIDENTE: Deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
RELATOR: Deputada Luizianne Lins (PT-CE)
Designação: 21/02/2017
Instalação: 10/05/2017

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Rose de Freitas - ES (11,12,14)
Marta Suplicy - SP (11,14)
Airton Sandoval - SP (11,14)

1. Valdir Raupp - RO
2. VAGO (11)
3. VAGO (12)

(11,14)

Bloco Social Democrata
( PSDB, DEM )
Antonio Anastasia - PSDB/MG

1. VAGO

(15)

VAGO

2. VAGO

Bloco Parlamentar Democracia Progressista
( PP, PSD )
VAGO
VAGO

1. VAGO
2. VAGO

(7)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PDT, PT )
Regina Sousa - PT/PI (5,18)
Ângela Portela - PDT/RR (5,18)

1. Fátima Bezerra - PT/RN
2. Gleisi Hoffmann - PT/PR

(5,18)
(5,18)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania
( PPS, PSB, PCdoB, REDE, PODE )
Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM

1. VAGO

(20)

VAGO

2. VAGO

Bloco Moderador
( PTB, PSC, PRB, PR, PTC )
Vicentinho Alves - PR/TO

(3,29)

1. Pedro Chaves - PSC/MS

(29)
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TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Elcione Barbalho - PA
Simone Morgado - PA

1. Dulce Miranda - TO (17)
2. Newton Cardoso Jr - MG

(4,17)
(17)

(9,10,17)

PT
Luizianne Lins - CE

(22)

PSDB
Shéridan - RR

1. Yeda Crusius - RS

(8,26)

(25)

AVANTE, PP
Iracema Portella - PP/PI

1. Conceição Sampaio - PP/AM

(23)

(23)

PR
VAGO

1. VAGO

PSD
Raquel Muniz - MG

1. Victor Mendes - MA

(28)

(28)

PSB
Luana Costa - MA

1. Keiko Ota - SP

(21)

(21)

PROS, PRP, PSL, PTB, SD
Dâmina Pereira - PSL/MG

(13,19)

1. VAGO

DEM
Norma Ayub - ES

1. Professora Dorinha Seabra Rezende - TO

(24)

(24)

PRB
Rosangela Gomes - RJ

(6,27)

1. VAGO

PDT
Flávia Morais - GO
Notas:

(2,16)

1. VAGO

*. Em virtude da promulgação da Resolução nº 2, de 2017, foi alterada a composição da Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher,
razão pela qual houve novas indicações das lideranças, a partir de 22-11-2017.
1. Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (DSF de 03/09/2015, p. 60)
2. Designada, como membro titular, a Deputada Flávia Morais, em 21-2-2017, conforme indicação da Liderança do PDT (Ofício nº 11, de 2017). (DCN de
23/02/2017, p. 16; DCN de 23/02/2017, p. 16)
3. Retirado, como membro titular, o Senador Armando Monteiro, conforme ofício n. 38/2017 da Liderança do Bloco Moderador. (DCN de 13/04/2017, p. 17)
4. Designada, como membro titular, a Deputada Elcione Barbalho, em substituição ao Deputado Baleia Rossi, em 6-3-2017, conforme Ofício nº 95, de
2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 09/03/2017, p. 150)
5. Designadas, como membros titulares, as Senadoras Angela Portela e Regina Sousa em substituição, respectivamente, aos Senadores Gleisi Hoffmann
e Acir Gurgacz e, como membros suplentes, as Senadoras Fátima Bezerra e Gleisi Hoffmann, em substituição, respectivamente, aos Senadores Lindbergh
Farias e Fátima Bezerra, em 7-3-2017, conforme Ofício nº 25, de 2017, da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.
6. Designada, como membro titular, a Deputada Rosangela Gomes, em substituição ao Deputado Cleber Verde, em 14-3-2017, conforme Ofício nº 53, de
2017, da Liderança do PRB. (DCN de 16/03/2017, p. 182)
7. Designada, como membro titular, a Senadora Ana Amélia, em substituição ao Senador Benedito de Lira, e, como membro suplente, o Senador Omar
Aziz, em vaga existente, em 14-3-2017, conforme Ofício nº 35, de 2017, da Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista. (DCN de 16/03/2017,
p. 180)
8. Designada, como membro titular, a Deputada Shéridan, em substituição ao Deputado Ricardo Tripoli, em 16-3-2017, conforme Ofício nº 165, de 2017,
da Liderança do PSDB. (DCN de 23/03/2017, p. 11)
9. Designada, como membro suplente, a Deputada Laura Carneiro, em substituição ao Deputado Daniel Vilela, em 30-3-2017, conforme Ofício nº 202, de
2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 06/04/2017, p. 194)
10. Determinada a retirada da Deputada Laura Carneiro PMDB, na qualidade de suplente, em 13-6-2017, conforme Ofício nº 450, de 2017, da Liderança
do PMDB. (DCN de 03/08/2017, p. 364)
11. Designados, como membros titulares, as Senadoras Simone Tebet, Marta Suplicy e Kátia Abreu, e como membros suplentes, os Senadores Airton
Sandoval e Valdir Raupp, em 05-04-2017, conforme indicação da Liderança do PMDB (Ofício nº 92, de 2017). (DCN de 06/04/2017, p. 193)
12. Designada, como membro titular, a Senadora Rose de Freitas, em substituição à Senadora Simone Tebet, que passa a condição de membro suplente,
em vaga existente, em 10-5-2017, conforme Ofício nº 119, de 2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 11/05/2017, p. 8; DCN de 11/05/2017, p. 8)
13. Solicitada a retirada da indicação do Deputado Eros Biondini, como membro titular, em 23-8-2017, conforme Ofício nº 264, de 2017, da Liderança do
Bloco PTB PROS PSL PRP. (DCN de 24/08/2017, p. 35)
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14. Designados, como membros titulares, as Senadoras Rose de Freitas e Marta Suplicy e o Senador Airton Sandoval; e, como membro suplente, o
Senador Valdir Raupp, em 28-11-2017, conforme Ofício nº 214, de 2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 30/11/2017, p. 54)
15. Designado, como membro titular, o Senador Antonio Anastasia, em 28-11-2017, conforme Ofício nº 247, de 2017, da Liderança do PSDB. (DCN de
30/11/2017, p. 56)
16. Designada, como membro titular, a Deputada Flávia Morais, em 28-11-2017, conforme Ofício nº 158, de 2017, da Liderança do PDT. (DCN de
30/11/2017, p. 53)
17. Designadas, como membros titulares, as Deputadas Elcione Barbalho e Simone Morgado; e, como membros suplentes, a Deputada Dulce Miranda e
o Deputado Newton Cardoso Jr, em 29-11-2017, conforme Ofício nº 803, de 2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 30/11/2017, p. 58)
18. Designadas, como membros titulares, as Senadoras Regina Sousa e Ângela Portela; e, como suplentes, as Senadoras Fátima Bezerra e Gleisi
Hoffmann, em 29-11-2017, conforme Ofício nº 119, de 2017, da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. (DCN de 30/11/2017, p. 52)
19. Designada, como membro titular, a Deputada Dâmina Pereira, em 29-11-2017, conforme Ofício nº 344, de 2017, da Liderança do Bloco PTB/PROS/
PSL/PRP. (DCN de 30/11/2017, p. 57)
20. Designada, como membro titular, a Senadora Vanessa Grazziotin, em 29-11-2017, conforme Ofício nº 94, de 2017, da Liderança do Bloco Democracia
e Cidadania. (DCN de 30/11/2017, p. 51)
21. Designadas as Deputadas Luana Costa e Keiko Ota, respectivamente, como membro titular e suplente, em 29-11-2017, conforme Ofício nº 243, de
2017, da Liderança do PSB. (DCN de 30/11/2017, p. 55)
22. Designadas as Deputadas Luizianne Lins e Ana Perugini, respectivamente, como membro titular e suplente, em 30-11-2017, conforme Ofício nº 611,
de 2017, da Liderança do PT.
23. Designada, como membro titular, a Deputada Iracema Portella; e, como membro suplente, a Deputada Conceição Sampaio, em 5-12-2017, conforme
Ofício nº 291, de 2017, da Liderança do Bloco PP/AVANTE.
24. Designada, como membro titular, a Deputada Norma Ayub; e, como membro suplente, a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, em
5-12-2017, conforme Ofício nº 390, de 2017, da Liderança do DEM.
25. Designada, como membro suplente, a Deputada Yeda Crusius, em vaga existente, em 6-12-2017, conforme Ofício nº 850, de 2017, da Liderança do
PSDB.
26. Designada, como membro titular, a Deputada Shéridan, em 6-12-2017, conforme Ofício nº 848, de 2017, da Liderança do PSDB.
27. Designada, como membro titular, a Deputada Rosangela Gomes, em 6-12-2017, conforme Ofício nº 191, de 2017, da Liderança do PRB.
28. Designada, como membro titular, a Deputada Raquel Muniz; e, como membro suplente, o Deputado Victor Mendes, em 6-12-2017, conforme Ofício
nº 575, de 2017, da Liderança do PSD.
29. Designado, como membro titular, o Senador Vicentinho Alves; e, como suplente, o Senador Pedro Chaves, em 12-12-2017, conforme Ofício nº 117,
de 2017, da Liderança do Bloco Moderador.

Secretário: Gigliola Ansiliero
Telefone(s): 61 3303-3504
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal
Finalidade: Destinada a apresentar projetos de lei visando à consolidação da legislação federal,
à regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal, bem como à modernização e ao
fortalecimento econômico e social do País.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados

Designação: 07/03/2017

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Simone Tebet - MS

(9)

Kátia Abreu - S/Partido/TO
Rose de Freitas - ES

(9)

1. Elmano Férrer - PI

(9)

2. Marta Suplicy - SP
3. VAGO

(9)

Bloco Social Democrata
( PSDB, DEM )
Paulo Bauer - PSDB/SC
Ronaldo Caiado - DEM/GO

1. Ricardo Ferraço - DEM/GO
2. José Agripino - DEM/RN

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PDT, PT )
José Pimentel - PT/CE (3)
Paulo Rocha - PT/PA (3)

1. Jorge Viana - PT/AC (3)
2. Gleisi Hoffmann - PT/PR

(3)

Bloco Moderador
( PTB, PSC, PRB, PR, PTC )
Armando Monteiro - PTB/PE

1. Pedro Chaves - PSC/MS

Vicentinho Alves - PR/TO

2. Eduardo Lopes - PRB/RJ

Roberto Rocha - PSDB/MA

(2)

Cristovam Buarque - PPS/DF
Ana Amélia - PP/RS

(2)

2. João Capiberibe - PSB/AP
1. Otto Alencar - PSD/BA

(5)

José Medeiros - PODE/MT

1. Antonio Carlos Valadares - PPS/DF

(5)

2. Roberto Muniz - PP/BA

(7)

(8)

(5)
(5)
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TITULARES

SUPLENTES

PHS, PP, PTdoB, PTN
Maia Filho - PP/PI
Alexandre Baldy

1. VAGO
2. VAGO

(12)

VAGO

3. VAGO

PMDB
Hildo Rocha - MA (4)
Moses Rodrigues - CE

1. André Amaral - PB (4)
2. Simone Morgado - PA

(4)

PT
Carlos Zarattini - SP

1. Ságuas Moraes - MT

PSDB
Bonifácio de Andrada - MG

1. Pedro Cunha Lima - PB

(10)

PROS, PRP, PSL, PTB
Arnaldo Faria de Sá - PTB/SP

1. Paes Landim - PTB/PI

(6)

(6)

PR
Jorginho Mello - SC

1. Laerte Bessa - DF

PSD
Domingos Neto - CE

1. Rogério Rosso - DF

(13)

(13)

PSB
Tereza Cristina - DEM/MS

1. Bebeto - BA

DEM
Efraim Filho - PB

1. Marcelo Aguiar - SP

PRB
Celso Russomanno - SP
Notas:

(11)

(1)

1. Silas Câmara - AM

1. Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (DSF de 09/09/2015, p. 340)
2. Designados, como membros titulares, o Senador Roberto Rocha e o Senador Cristovam Buarque, em 07-03-2017, conforme indicação da Liderança do
Bloco Socialismo e Democracia (Ofício nº 29, de 2017).
3. Designados, como membros titulares, os Senadores Jose Pimentel e Paulo Rocha, e, como membros suplentes, os Senadores Jorge Viana e Gleisi
Hoffmann, em 07-03-2017, conforme indicação da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Ofício nº 26, de 2017).
4. Designados, como membros titulares, os Deputados Hildo Rocha e Moses Rodrigues em substituição, respectivamente, aos Deputados Baleia Rossi e
Newton Cardoso Jr, e, como membro suplente, o Deputado André Amaral, em substituição ao Deputado Walter Alves, em 14-3-2017, conforme Ofício nº
133, de 2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 16/03/2017, p. 175)
5. Designados, como membros titulares, os Senadores Ana Amélia e José Medeiros em substituição, respectivamente, aos Senadores Benedito de Lira e
Lasier Martins, e, como membros suplentes, o Senador Otto Alencar, em substituição ao Senador Sérgio Petecão, e o Senador Roberto Muniz, em vaga
existente, em 14-3-2017, conforme Ofício nº 36, de 2017, da Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista.
6. Designado, como membro titular, o Deputado Arnaldo Faria de Sá, em substituição ao Deputado Eros Biondini, e, como membro suplente, o Deputado
Paes Landim, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, em 15-3-2017, conforme Ofício nº 21, de 2017, da Liderança do Bloco PTB/SD/PROS/PLS/PRP.
(DCN de 16/03/2017, p. 176)
7. Designado, como membro suplente, o Senador Antonio Carlos Valadares, em vaga existente, em 15-3-2017, conforme Ofício nº 32, de 2017, da
Liderança do Bloco Socialismo e Democracia. (DCN de 16/03/2017, p. 177)
8. Designado, como membro suplente, o Senador João Capiberibe, em vaga existente, em 15-3-2017, conforme Ofício nº 34, de 2017, da Liderança do
Bloco Socialismo e Democracia. (DCN de 16/03/2017, p. 178)
9. Designados, como membros titulares, as Senadoras Simone Tebet e Kátia Abreu, em substituição, respectivamente, aos Senadores Renan Calheiros e
Waldemir Moka, e, como membros suplentes, os Senadores Elmano Férrer e Marta Suplicy, em vagas existentes, em 16-3-2017, conforme Ofício nº 60,
de 2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 23/03/2017, p. 10)
10. Designado, como membro titular, o Deputado Bonifácio de Andrada, em substituição ao Deputado Ricardo Tripoli, em 16-3-2017, conforme Ofício nº
164, de 2017, da Liderança do PSDB. (DCN de 23/03/2017, p. 8)
11. Designado, como membro titular, o Deputado Celso Russomanno, em substituição ao Deputado Cleber Verde, em 21-3-2017, conforme Ofício nº 58,
de 2017, da Liderança do PRB. (DCN de 23/03/2017, p. 9)
12. Designado, como membro titular, o Deputado Maia Filho, em substituição ao Deputado Arthur Lira, em 10-4-2017, conforme Ofício nº 90, de 2017,
da Liderança do Bloco PP/PHS/PTN/PTdoB. (DCN de 13/04/2017, p. 16)
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13. Designado, como membro titular, o Deputado Domingos Neto, em substituição ao Deputado Marcos Montes, e, como membro suplente, o Deputado
Rogério Rosso, em substituição ao Deputado Paulo Magalhães, em 19-4-2017, conforme Ofício nº 200, de 2017, da Liderança do PSD. (DCN de 20/04/2017,
p. 168)

Secretário: Rodrigo Ribeiro Bedritichuk
Telefone(s): 3303-4256
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COMISSÕES MISTAS ESPECIAIS
Comissão Mista Especial sobre a Lei Kandir
Finalidade: Destinada a oferecer propostas sobre a alteração da Lei Kandir no que se refere à
compensação da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, por conta da perda de receita
decorrente de desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados
PRESIDENTE: Deputado José Priante (PMDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)
RELATOR: Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Designação: 02/08/2017
Instalação: 09/08/2017
Prorrogação: 17/05/2018
Prazo final: 07/12/2017

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Romero Jucá - RR (5)
João Alberto Souza - MA
Airton Sandoval - SP (5)

1. Rose de Freitas - ES
2. Raimundo Lira - PB
3. VAGO

(5)

(5)
(5)

Bloco Social Democrata
( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro - PSDB/PA
Antonio Anastasia - PSDB/MG
VAGO

1. Aécio Neves - PSDB/MG
(6)

(13)

2. VAGO
3. VAGO

Bloco Parlamentar Democracia Progressista
( PP, PSD )
Lasier Martins - PSD/RS
Wilder Morais - PP/GO

1. Ana Amélia - PP/RS
2. José Medeiros - PODE/MT

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PDT, PT )
Acir Gurgacz - PDT/RO
Paulo Rocha - PT/PA

1. Humberto Costa - PT/PE
2. Lindbergh Farias - PT/RJ

Lúcia Vânia - PSB/GO

1. Roberto Rocha - PSDB/MA

Wellington Fagundes - PR/MT

1. Cidinho Santos - PR/MT

(10)

(7)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB
José Priante - PA
Leonardo Quintão - MG

1. Simone Morgado - PA
2. Rogério Silva - PDT/RS

(8)

PDT
Pompeo de Mattos - RS

1. Deoclides Macedo - MA

(9)

PSB
Hugo Leal - RJ

1. Fabio Garcia - DEM/MT

(14)

(14)

PSDB
Nilson Leitão - MT

1. Silvio Torres - SP

PT
Reginaldo Lopes - MG

(2,4)

Arnaldo Jordy - PPS/PA

(3)

1. Beto Faro - PA

(2,4)

PRB
1. VAGO

PR
Lúcio Vale - PA

1. Milton Monti - SP

DEM
Sóstenes Cavalcante - RJ

1. VAGO

(12)

PSD
Joaquim Passarinho - PA

1. Júlio Cesar - PI

PROS, PRP, PSL, PTB
Jorge Côrte Real - PTB/PE

1. Alfredo Kaefer - PSL/PR

PP, PTdoB, PODE
Ezequiel Fonseca - PP/MT
Notas:

1. Luis Carlos Heinze - PP/RS

(11)

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum. (DSF de 18/05/2016, p. 93)
2. Designados, como membro titular, o Deputado Beto Faro, e, como membro suplente, o Deputado Reginaldo Lopes, em vagas existentes, em 8-8-2017,
conforme Ofício nº 416, de 2017, da Liderança do PT. (DCN de 10/08/2017, p. 122)
3. Designado, como membro titular, o Deputado Arnaldo Jordy, em vaga cedida, em 8-8-2017, conforme Ofício nº 145, de 2017, da Liderança do PRB e
do PPS. (DCN de 10/08/2017, p. 119)
4. Designado, como membro titular, o Deputado Reginaldo Lopes, em substituição ao Deputado Beto Faro, que passa à condição de suplente, em
9-8-2017, conforme Ofício nº 429, de 2017, da Liderança do PT. (DCN de 10/08/2017, p. 123)
5. Designados, como membros titulares, os Senadores Romero Jucá, João Alberto Souza e Airton Sandoval, e como membros suplentes, os Senadores
Rose de Freitas e Raimundo Lira, em vagas existentes, em 9-8-2017, conforme Ofício nº 168, de 2017, da Liderança do PMDB. (DCN de 10/08/2017, p. 120)
6. Designado, como membro titular, o Senador Antonio Anastasia, em vaga existente, em 9-8-2017, conforme Ofício nº 183, de 2017, da Liderança do
PSDB. (DCN de 10/08/2017, p. 121)
7. Designado, como membro suplente, o Senador Roberto Rocha, em vaga existente, em 9-8-2017, conforme Memorando nº 72, de 2017, da Liderança
do Bloco Socialismo e Democracia. (DCN de 17/08/2017, p. 703)
8. Designado, como membro suplente, o Deputado Rogério Silva, em vaga existente, em 16-8-2017, conforme Ofício nº 594, de 2017, da Liderança do
PMDB. (DCN de 17/08/2017, p. 119)
9. Designado, como membro suplente, o Deputado Deoclides Macedo, em vaga existente, em 23-8-2017, conforme Ofício nº 118, de 2017, da Liderança
do PDT. (DCN de 24/08/2017, p. 36)
10. Designado, como membro suplente, o Senador Lindbergh Farias, em substituição à Senadora Ângela Portela, em 19-9-2017, conforme Ofício nº 103,
de 2017, da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. (DCN de 21/09/2017, p. 53)
11. Designado, como membro suplente, o Deputado Luis Carlos Heinze, em vaga existente, em 29-9-2017, conforme Ofício nº 258, de 2017, da Liderança
do Bloco PP Avante. (DCN de 05/10/2017, p. 205)
12. Designado, como membro titular, o Deputado Sóstenes Cavalcante, em vaga existente, em 26-10-2017, conforme Ofício nº 348, de 2017, da
Liderança do Democratas. (DCN de 02/11/2017, p. 59)
13. Designado, como membro suplente, o Senador Aécio Neves, em vaga existente, em 7-11-2017, conforme Ofício nº 227, de 2017, da Liderança do
PSDB. (DCN de 09/11/2017, p. 1368)
14. Designado, como membro titular, o Deputado Hugo Leal, em substituição ao Deputado Fábio Garcia, que passa à condição de suplente, em
7-11-2017, conforme Ofício nº 230, de 2017, da Liderança do PSB. (DCN de 09/11/2017, p. 1369)
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Secretário: Reinilson Prado / Leandro Bueno
Telefone(s): 3303-3492
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CONSELHOS E ÓRGÃOS
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados
PRESIDENTE: Deputado Celso Russomanno (PRB-SP)
1º VICE-PRESIDENTE: Senador Roberto Requião (PMDB-PR)
2ª VICE-PRESIDENTE: Deputado Jose Stédile (PSB-RS)
Designação: 07/04/2015
Instalação: 15/04/2015

CÂMARA DOS DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

DEM, PEN, PHS, PMDB, PMN, PP, PRB, PRP, PRTB, PSC, PSDC, PTB, PTN, SD
Aureo - SD/RJ (37)
José Fogaça - PMDB/RS (41,42)
Celso Russomanno - PRB/SP
Dilceu Sperafico - PP/PR
Edio Lopes - PR/RR
Moses Rodrigues - PMDB/CE (31)
Paes Landim - PTB/PI (15)
Marcelo Matos - PHS/RJ (38)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Afonso Hamm - PP/RS
Carlos Andrade - PHS/RR
Carlos Gomes - PRB/RS
Professor Victório Galli - PSC/MT
Lucas Vergilio - SD/GO (14,37)
Fernando Monteiro - PP/PE
Marinha Raupp - PMDB/RO (40)
Benito Gama - PTB/BA (15,16)

Renato Molling - PP/RS
Takayama - PSC/PR
Mandetta - DEM/MS (5)

9. Ronaldo Benedet - PMDB/SC
10. Wilson Filho - PTB/PB (10)
11. Rosangela Gomes - PRB/RJ

(19)

(4)

(26)

PCdoB, PR, PROS, PSD, PT
Arlindo Chinaglia - PT/SP
Benedita da Silva - PT/RJ (25,30)
Jaime Martins - PSD/MG (39)
Eros Biondini - PROS/MG (27,33,59)
Ságuas Moraes - PT/MT (11)
Rômulo Gouveia - PSD/PB (6)
Luiz Cláudio - PR/RO (45,53)
José Rocha - PR/BA (9,22,54)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Givaldo Vieira - PT/ES
Pepe Vargas - PT/RS (3,13)
Hugo Leal - PSB/RJ
Jorginho Mello - PR/SC
Zeca do Pt - PT/MS (30)
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS
Vicentinho Júnior - PR/TO (32,45,53)
Capitão Augusto - PR/SP (29)

(6,39)

PPS, PSB, PSDB, PV
Eduardo Barbosa - PSDB/MG
Elizeu Dionizio - PSDB/MS (28)
Roberto Freire - PPS/SP (34,47,50)
Rocha - PSDB/AC

1.
2.
3.
4.

Jose Stédile - PSB/RS (1)
Heráclito Fortes - PSB/PI

5. Paulo Abi-Ackel - PSDB/MG (20)
6. Rodrigo Martins - PSB/PI (56)

(1)

Rubens Bueno - PPS/PR (18,35,48,49)
Heitor Schuch - PSB/RS (1,12)
Carlos Melles - DEM/MG (1,51,57)
Bruna Furlan - PSDB/SP (17,58)
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SUPLENTES

PDT
Damião Feliciano - PB

1. Weverton Rocha - MA

PSOL
Jean Wyllys - RJ

1. VAGO

(23,44)
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SENADO FEDERAL
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
Humberto Costa - PT/PE
Fátima Bezerra - PT/RN
Lindbergh Farias - PT/RJ

1. Acir Gurgacz - PDT/RO (2)
2. Gleisi Hoffmann - PT/PR (24)
3. Ana Amélia - PP/RS

(2)

(46)

Maioria (PMDB)
Dário Berger - PMDB/SC (8,36)
Roberto Requião - PMDB/PR
Valdir Raupp - PMDB/RO

1. Waldemir Moka - PMDB/MS
2. Kátia Abreu - S/Partido/TO (43)
3. VAGO

Bloco Social Democrata
Paulo Bauer - PSDB/SC
Davi Alcolumbre - DEM/AP

(7)

1. Dalirio Beber - PSDB/SC
2. VAGO

(52)

Notas:
1. Designados, como membros titulares, os Deputados José Stédile e Heráclito Fortes, e, como membros suplentes, os Deputados Vicentinho Júnior e
Tereza Cristina, conforme Ofício nº 87, da Liderança do PSB (Sessão do Senado Federal de 08/04/2015).
2. Designado, como membro titular, o Senador Lindbergh Farias, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, e, como membro suplente, o Senador Acir
Gurgacz, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann, em 9-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 56, de 2015, da Liderança do Bloco
de Apoio ao Governo.
3. O Deputado Herculano Passos declinou da indicação para compor a comissão, em 25/03/2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 212, de
2015, da Liderança do PSD.
4. Designado, como membro suplente, o Deputado Ronaldo Benedet, em vaga existente, em 15-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
592, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
5. Designado, como membro titular, o Deputado Mandetta, em vaga existente, em 20-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 154, de
2015, da Liderança do Democratas.
6. Designado, como membro titular, o Deputado Rômulo Gouveia, em substituição ao Deputado Jaime Martins, e, como membro suplente, o Deputado
Jaime Martins, em substituição ao Deputado Rômulo Gouveia, em 28-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 261, de 2015, da Liderança
do PSD.
7. Designado, como membro titular, o Senador Davi Alcolumbre, em vaga existente, em 29-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 29, de
2015, da Liderança do DEM.
8. Vago em razão do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10 de maio de 2015.
9. Designado, como membro suplente, o Deputado Zeca do PT, em vaga existente, em 12-5-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 340, de
2015, da Liderança do PT.
10. Designado, como membro suplente, o Deputado Wilson Filho, em vaga existente, em 20-5-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 164,
de 2015, da Liderança do DEM, com aquiescência da Liderança do PTB.
11. Designado, como membro titular, o Deputado Ságuas Moraes, em substituição ao Deputado Fernando Marroni, em 8-10-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 668, de 2015, da Liderança do PT.
12. Designado, como membro suplente, o Deputado Heitor Schuch, em substituição à Deputada Tereza Cristina, em 15-10-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 238, de 2015, da Liderança do PSB.
13. Designado, como membro suplente, o Deputado Pepe Vargas, em vaga existente, em 20-10-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
697, de 2015, da Liderança do PT.
14. Designado, como membro suplente, o Deputado Maia Filho, em substituição ao Deputado Elizeu Dionizio, em 24-11-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 343, de 2015, da Liderança do Solidariedade.
15. Designado, como membro titular, o Deputado Paes Landim, que deixa de ser suplente, em substituição ao Deputado Luis Carlos Busato, em 4-2-2016
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 19, de 2016, da Liderança do PTB
16. Designado, como membro suplente, o Deputado Benito Gama, em vaga existente, em 17-2-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 27,
de 2016, da Liderança do PTB.
17. Designado, como membro suplente, o Deputado Elizeu Dionizio, em vaga existente, em 9-3-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
135, de 2016, da Liderança do PSDB.
18. Designado, como membro suplente, o Deputado Sandro Alex, em substituição ao Deputado Moses Rodrigues, em 16-3-2016 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 34, de 2016, da Liderança do PPS.
19. Designado, como membro suplente, o Deputado Professor Victório Galli, em substituição ao Deputado Edmar Arruda, em 13-4-2016 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 43, de 2016, da Liderança do PSC.
20. Designado, como membro suplente, o Deputado Paulo Abi-Ackel, em vaga existente, em 13-5-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
465, de 2016, da Liderança do PSDB.
21. Designado, como membro titular, o Senador Cidinho Santos, em substituição ao Senador Blairo Maggi, em 17-5-2016 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 22, de 2016, da Liderança do Bloco PTB/PR/PSC/PRB/PTC.
22. Designado, como membro titular, o Deputado Remídio Monai, em substituição ao Deputado Maurício Quintella Lessa, em 23-5-2016 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 176, de 2016, da Liderança do PR.
23. Designada, como membro suplente, a Deputada Angela Albino, em vaga existente, em 6-6-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 45,
de 2016, da Liderança do PSOL.
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24. Designada, como membro suplente, a Senadora Gleisi Hoffmann, em substituição à Senadora Angela Portela, em 8-6-2016 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 42, de 2016, da Liderança do PT.
25. Designado, como membro titular, o Deputado Zeca do PT, em substituição à Deputada Benedita da Silva, e, como membro suplente, a Deputada
Benedita da Silva, em vaga existente, em 15-6-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 291, de 2016, da Liderança do PT.
26. Designada, como membro suplente, a Deputada Rosangela Gomes, em vaga existente, em 12-7-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
131, de 2016, da Liderança do PRB.
27. Designado, como membro titular, o Deputado George Hilton, em substituição ao Deputado Domingos Neto, em 19-7-2016 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 100, de 2016, da Liderança do Bloco PT/PSD/PR/PROS/PCdoB.
28. Designado, como membro titular, o Deputado Elizeu Dionizio, em substituição a Geovânia de Sá, em 10-8-2016 conforme Ofício nº 699, de 2016, da
Liderança do PSDB.
29. Designado, como membro suplente, o Deputado Capitão Augusto, em vaga existente, em 15-8-2016 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
292, de 2016, da Liderança do PR.
30. Designada, como membro titular, a Deputada Benedita da Silva, em substituição ao Deputado Zeca do PT, e, como membro suplente, o Deputado
Zeca do PT, em vaga existente, em 27-9-2016, conforme Ofício nº 424, de 2016, da Liderança do PT.
31. Designado, como membro titular, o Deputado Moses Rodrigues, em substituição ao Deputado José Fogaça, em 1-11-2016, conforme Ofício nº 924,
de 2016, da Liderança do PMDB/PEN.
32. Designado, como membro suplente, o Deputado José Fogaça, em vaga existente, em 17-11-2016, conforme Ofício nº 416, de 2016, da Liderança do
PR.
33. Designado, como membro titular, o Deputado Felipe Bornier, em substituição ao Deputado George Hilton, em 22-2-2017, conforme Ofício nº 24, de
2017, da Liderança do Pros.
34. Designado, como membro titular, o Deputado Rubens Bueno, em substituição ao Deputado Roberto Freire, em 22-02-2017, conforme Ofício nº 19,
de 2017, da Liderança do PPS.
35. Designada, como membro suplente, a Deputada Pollyana Gama, em substituição ao Deputado Sandro Alex, em 22-2-2017, conforme Ofício nº 18, de
2017, da Liderança do PPS.
36. Designado, como membro titular, o Senador Dário Berger, em vaga existente, em 14-2-2017, conforme Ofício nº 19, de 2017, da Liderança do PMDB.
37. Designado, como membro titular, o Deputado Aureo, em substituição ao Deputado Arthur Oliveira Maia, e, como membro suplente, o Deputado
Lucas Vergílio, em substituição ao Deputado Maia Filho, em 14-3-2017, conforme Ofício nº 26, de 2017, da Liderança do Solidariedade.
38. Designado, como membro titular, o Deputado Marcelo Matos, em substituição ao Deputado Marcelo Aro, em 16-3-2017, conforme Ofício nº 27, de
2017, da Liderança do PHS.
39. Designado, como membro titular, o Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, em substituição ao Deputado Jaime Martins, e, como membro suplente, o
Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, em substituição ao Deputado Jaime Martins, em 5-4-2017, conforme Ofício nº 153, de 2017, da Liderança do PSD.
40. Designada, como membro suplente, a Deputada Marinha Raupp, em substituição ao Deputado Osmar Serraglio, em 6-4-2017, conforme Ofício nº
241, de 2017, da Liderança do PMDB.
41. Comunica a retirada da vaga, como membro titular, o Deputado Carlos Henrique Gaguim, em 11-4-2017, conforme Ofício nº 117, de 2017, da
Liderança do PTN.
42. Designado, como membro titular, o Deputado José Fogaça, em vaga existente, em 17-4-2017, conforme Ofício nº 247, de 2017, da Liderança do
PMDB.
43. Designada, como membro suplente, a Senadora Kátia Abreu, em vaga existente, em 25-4-2017, conforme Ofício nº 105, de 2017, da Liderança do
PMDB.
44. Vago em virtude do retorno do titular, Deputado César Souza, ocorrido em 15 de março de 2017.
45. Designado, como membro titular, o Deputado Vicentinho Júnior, em substituição Luiz Claudio, e, como membro suplente, a Senador Luiz Claudio, em
vaga existente, em 16-5-2017, conforme Ofício nº 201, de 2017, da Liderança do PR.
46. Designada, como membro suplente, a Senadora Ana Amélia, em substituição ao Senador Gladson Cameli, em 18-5-2017, conforme Memo nº 9, de
2017, da Liderança do PP.
47. Designado, como membro titular, o Deputado Roberto Freire, em substituição ao Deputado Rubens Bueno, em 24-5-2017, conforme Ofício nº 63, de
2017, da Liderança do PPS.
48. Designado, como membro titular, o Deputado Rubens Bueno, em substituição a Deputada Pollyana Gama, em 24-5-2017, conforme Ofício nº 64, de
2017, da Liderança do PPS.
49. Designado, como membro titular, a Senadora Rose de Freitas, em substituição ao Deputado Rubens Bueno, em 24-5-2017, conforme Ofício nº 63, de
2017, da Liderança do PPS.
50. Designado, como membro titular, o Deputado Roberto Freire, em substituição ao Deputado Rubens Bueno, em 24-5-2017, conforme Ofício nº 63, de
2017, da Liderança do PPS.
51. Designado, como membro suplente, o Deputado Rubens Bueno, em substituição à Deputada Pollyana Gama, em 24-5-2017, conforme Ofício nº 64,
de 2017, da Liderança do PPS.
52. Designado, como membro suplente, o Senador Dalirio Beber, em vaga existente, em 25-5-2017, conforme Ofício nº 137, de 2017, da Liderança do
PSDB.
53. Designado, como membro titular, o Deputado Luiz Cláudio, em substituição ao Deputado Vicentinho Júnior, e, como membro suplente, o Deputado
Vicentinho Júnior, em substituição ao Deputado Luiz Cláudio, em 6-6-2017, conforme Ofício nº 236, de 2017, da Liderança do PR.
54. Designado como membro titular, o Deputado José Rocha, em substituição ao Deputado Remídio Monai, em 1º-8-2017, conforme Ofício nº 269, de
2017, da Liderança do PR.
55. Designado, como membro suplente, o Senador Eduardo Lopes, em substituição ao Senador Eduardo Amorim, em 30-8-2017, conforme Ofício nº 91,
de 2017, da Liderança do Bloco Moderador.
56. Designado, como membro suplente, o Deputado Rodrigo Martins, em vaga existente, em 10-10-2017, conforme Ofício nº 195, de 2017, da Liderança
do PSB.
57. Designado, como membro suplente, o Deputado Carlos Melles, em vaga existente, em 26-10-2017, conforme Ofício nº 786, de 2017, da Liderança do
PSDB.
58. Designada, como membro suplente, a Deputada Bruna Furlan, em vaga existente, em 28-11-2017, conforme Ofício nº 840, de 2017, da Liderança do
PSDB.
59. Designado, como membro titular, o Deputado Eros Biondini, em substituição ao Deputado Felipe Bornier, em 7.2.2018, conforme Ofício nº 5, de
2018, da Liderança do PROS.
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Conselho da Ordem do Congresso Nacional
Decreto Legislativo nº 70, de 1972, regulamentado pelo Ato nº 1, de 1973-CN
COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
Eleição Geral: 04/02/2015
Eleição Geral: 07/02/2017

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente
Deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ)

Presidente
Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)

1º Vice-Presidente
Deputado Fábio Ramalho (PMDB/MG)

1º Vice-Presidente
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

2º Vice-Presidente
Deputado André Fufuca (PP/MA)

2º Vice-Presidente
Senador João Alberto Souza (PMDB/MA)

1º Secretário
Deputado Giacobo (PR/PR)

1º Secretário
Senador José Pimentel (PT/CE)

2º Secretário
Deputada Mariana Carvalho (PSDB/RO)

2º Secretário
Senador Gladson Cameli (PP/AC)

3º Secretário
Deputado Jhc (PSB/AL)

3º Secretário
Senador Antonio Carlos Valadares

4º Secretário
Deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB)

4º Secretário
Senador Zeze Perrella (PMDB/MG)

Líder da Maioria
VAGO

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
Senador Renan Calheiros (PMDB/AL) ( 6)

Líder da Minoria
Deputado José Guimarães (PT/CE)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Humberto Costa (PT/PE) ( 1,2)

( 7)

Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
Deputado Rodrigo Pacheco (PMDB/MG)

( 8)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputada Bruna Furlan (PSDB/SP) ( 9)

Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Senador Edison Lobão ( 3)
Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Fernando Collor (PTC/AL) ( 4,5)
Atualização: 08/04/2015

Notas:
1. Em 22.06.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado Líder da Minoria (Of 13/2016 - GLDPT)
2. Em 08.02.2017, o Senador Humberto Costa foi designado Líder da Minoria (Ofício 2/2017-GLDPT).
3. Em 09.02.2017, o Senador Edison Lobão foi eleito Presidente da Comissão(Of. 1/2017-CCJ).
4. Em 14.03.2017, foi eleito Presidente da Comissão o Senador Fernando Collor (Memo. nº 1/2017-CRE).
5. Em 14.03.2017, foi eleito Presidente da Comissão o Senador Fernando Collor (Memo. nº 1/2017-CRE).
6. Em 22.03.2017, o Senador Renan Calheiros foi designado líder da Maioria (Of. GLPMDB nº 71/2017).
7. Em 13.12.2016, o Deputado José Guimarães foi designado Líder da Minoria.
8. Em 23.3.2017, foi eleito Presidente da Comissão.
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9. Em 23.03.2017, foi eleita Presidente da Comissão.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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Conselho do Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro
Resolução do Senado Federal nº 2, de 1999-CN, regulamentada pelo Ato Conjunto
dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nº 2, de 2001
COMPOSIÇÃO
Número de membros: titulares

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

PMDB
VAGO

PDT
VAGO

PSDB
VAGO

PMDB
VAGO

PT
VAGO

PTB
VAGO
Presidente do Congresso Nacional
VAGO
Atualização: 31/01/2015
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Conselho de Comunicação Social
Lei nº 8.389, de 1991,
Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2013
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 13 titulares e 13 suplentes.
PRESIDENTE: Murillo de Aragão ( 2)
VICE-PRESIDENTE: Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira ( 2)
Eleição Geral: 05/06/2002
Eleição Geral: 22/12/2004
Eleição Geral: 17/07/2012
Eleição Geral: 08/07/2015

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas de
rádio (inciso I)

José Carlos da Silveira Júnior

Representante das empresas de
televisão (inciso II)

José Francisco de Araújo Lima Juliana Noronha

Representante das empresas de
imprensa escrita (inciso III)

Ricardo Bulhões Pedreira

Engenheiro com notórios
conhecimentos na área de
comunicação social (inciso IV)

Tereza Mondino

Representante da categoria
Maria José Braga
profissional dos jornalistas (inciso V)

( 8)

João Camilo Júnior

Maria Célia Furtado

( 3,5)

Paulo Ricardo Balduino

Valéria Aguiar

Representante da categoria
José Antônio de Jesus da Silva Edwilson da Silva
profissional dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria
profissional dos artistas (inciso VII)

Sydney Sanches

Jorge Coutinho

Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)

Luiz Antonio Gerace da Rocha Sonia Santana
e Silva

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Miguel Matos

Patrícia Blanco

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Murillo de Aragão

Luiz Carlos Gryzinski

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Davi Emerich

Domingos Meirelles

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Marcelo Antônio Cordeiro de Ranieri Bertoli
Oliveira ( 4,9)

( 6)

( 7)
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LEI Nº 8.389/91, ART. 4º
Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Quinta-feira

TITULARES
Fabio Andrade

( 1,10)

1611

SUPLENTES
Dom Darci José Nicioli
Atualização: 14/07/2017

Notas:
1. O Conselheiro Fernando César Mesquita renunciou ao cargo de membro titular do Conselho de Comunicação Social, nos termos do documento datado
de 27.06.2016, lido na 10ª Reunião do Conselho, realizada em 04.07.2016.
2. Eleitos na 1ª reunião do CCS, realizada em 15.07.2015
3. O Conselheiro Lourival Santos renunciou à vaga de suplente, representante de empresas da imprensa escrita, conforme Ofício nº 051/2015-CCS, da
Presidência do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, em 04/08/2015 (Sessão do Senado Federal).
4. O Conselheiro Henrique Eduardo Alves renunciou à vaga de membro titular, representante da sociedade civil, nos termos da Carta s/n - HELA, datada
de 1º.12.2015, lida na 7ª Reunião do Conselho, realizada em 07.12.2015.
5. A Conselheira Maria Célia Furtado foi eleita em Sessão do Congresso Nacional de 18.11.2015 e empossada na 7ª Reunião do Conselho, realizada em
07.12.2015.
6. O Conselheiro Murillo de Aragão foi eleito em Sessão do Congresso Nacional de 18.11.2015 e empossado na 7ª Reunião do Conselho, realizada em
07.12.2015.
7. O Conselheiro Aldo Rebelo renunciou ao cargo de membro suplente do Conselho de Comunicação Social, nos termos do documento datado de
27.07.2016, lido na 12ª Reunião do Conselho, realizada em 08.08.2016.
8. O Conselheiro Marcelo Rech renunciou ao cargo de membro do Conselho de Comunicação Social, nos termos do documento datado de 21.09.2016,
lido na 14ª Reunião do Conselho, realizada em 10.10.2016.
9. O Conselheiro Murillo de Aragão foi eleito para a vaga de membro titular da representação da sociedade civil na Sessão do Congresso Nacional de
15.12.2016.
10. O Conselheiro Davi Emerich foi eleito para a vaga de membro titular da representação da sociedade civil na Sessão do Congresso Nacional de
15.12.2016.
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COMPOSIÇÃO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL
Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
PRESIDENTE
Deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG)
1º VICE-PRESIDENTE
Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
2º VICE-PRESIDENTE
Deputado Giacobo (PR-PR)
1º SECRETÁRIO
Senador Gladson Cameli (PP-AC)
2º SECRETÁRIO
Deputado Jhc (PSB-AL)
3º SECRETÁRIO
Senador Zeze Perrella (PMDB-MG)
4º SECRETÁRIO

COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL

COMPOSIÇÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
PRESIDENTE

Deputado(a) Rodrigo Maia (DEM -RJ)
PRESIDENTE

Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
1º VICE-PRESIDENTE

Deputado(a) Fábio Ramalho (PMDB -MG)
1º VICE-PRESIDENTE

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
2º VICE-PRESIDENTE

Deputado(a) André Fufuca (PP -MA)
2º VICE-PRESIDENTE

Senador José Pimentel (PT-CE)
1º SECRETÁRIO

Deputado(a) Giacobo (PR -PR)
1º SECRETÁRIO

Senador Gladson Cameli (PP-AC)
2º SECRETÁRIO

Deputado(a) Mariana Carvalho (PSDB -RO)
2º SECRETÁRIO

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
3º SECRETÁRIO

Deputado(a) Jhc (PSB -AL)
3º SECRETÁRIO

Senador Zeze Perrella (PMDB-MG)
4º SECRETÁRIO

Deputado(a) Rômulo Gouveia (PSD -PB)
4º SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

1º - Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

1º - Deputado(a) Dagoberto Nogueira (PDT -MS)

2º - Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

2º - Deputado(a) César Halum (PRB -TO)

3º - Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

3º - Deputado(a) Pedro Uczai (PT -SC)

4º - Senador Cidinho Santos (PR-MT)

4º - Deputado(a) Carlos Manato (SD -ES)
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LIDERANÇAS E VICE-LIDERANÇAS NO CONGRESSO NACIONAL
Líder do Governo

Líder da Minoria

Deputado Andre Moura - PSC / SE

Deputado Décio Lima - PT / SC

Vice-Líderes

Vice-Líderes

Senador Romero Jucá - PMDB / RR

Senador Paulo Rocha - PT / PA

Deputado Aelton Freitas - PR / MG

Deputado Paulo Teixeira - PT / SP

Deputado Leonardo Quintão - PMDB / MG

Deputado Afonso Florence - PT / BA

Deputado Benito Gama - PTB / BA
Deputado José Rocha - PR / BA
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