Oficio nº

l ç,

(SF)

Brasília, emJ i de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Otto Alencar
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

Senhor Presidente,

Nos termos do disposto no inciso I do art. 99 do Regimento Interno,
encaminho a V. Exa. as matérias constantes da relação anexa, vinculadas ao contexto da
pandemia da covid-19, para exame preliminar, pela Comissão de Assuntos Econômicos,
quanto à compatibilidade e adequação orçamentária e financeira, especificamente quanto
à análise da repercussão sobre a despesa obrigatória ou a receita da União, bem como a
análise sobre o atendimento pelas proposições das normas orçamentárias e financeiras
vigentes, em especial as previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101,
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Atenciosamente,

'9

Senador Rodrigo Pacheco
Presidente do Senado Federal
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'

~1atena

Ementa

Autor

Altera a Lei n" 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei do8 Partidos Polítlcos) e a

1

Pl.772/2020

2

PL 800/2020

3

Pl.1131!.a020

Lei n" 9 504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições) para, em casoa de
decleraçlo de pandemia pela Organlzaçio Mundial da Sallde (OMS), autorizar o
Poder Executivo • deatlnar todos OI recursoa do Fundo Partld6rlo e do Fundo
Especial de Flnanclamen1o de Campanhas para açõea Voltadaa ao
enfrentamenlo de crise na sallde pllbllca e na economia
Institui incentivos fiscais para o setor de turismo durante a pandemia de covid-19
(coronavírus).

Altera a redação da Lei n• 10.779, de 26 de novembro de 2003, que "dispõe
sobnt a concesalo do beneficio de segwo desemprego, durante o perlodo de
defNo, ao peeçadol" protllsional que exeroe a atMdade pNqueira de forma
art.anar pera pennltlr o pagamento do aeguro delemprego pelo período
máximo de 03 (tr6&) meses aos trabalhadores afetadol pela pandemia de

RANDOLFE
RODRIGUES

ROGÉRIO
CARVALHO

WEVERTON

coronavlrua (Covid-19).

PL 869/2020

Concede isenção fiscal dos impostos CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI e IOF
incidentes sobre as receitas decorrentes das atividades de entretenimento.

WEVERTON

5

Pl.8'1CW2020

Altera a Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lat do8 Parlidoa Polllicoa), e a
Lei no 9 504 de 30 de setembro de 1997 (Lei daa Elelçõea), para autorizar 01
Dlrel6rlos Nacionaia do8 Partldoa Polltlcol a doarem recu11101 do Fundo
Partld6rlo e do Fundo Especial de Flnanciemento de Campanhas para ações
lncluldaa em pofftlcaa de enfrentamento de emerg6nclaa de aallde p(il>Nca, de
calamidade pObllca ou de desastres naturais

ALESSANDRO
VIEIRA

6

PL 871/2020

Dispõe sobre a instituição do Fundo para Enfrentamento do Coronavirus.

JOSÉ SERRA

7

PI..~

Suspende
judlciall com pedido de ordem de despejo, cobrança a
uecuQlo de valoree ortundo8 de oontrato com garantia hlpolecárla, alenaçlo
ftducl6rle. aluguel ou dlvldaa dallla nat\nZa durante o estado da calamidade
põbllca reconhecido pek> Congreno Nacional.

JAQUES
WAGNER

8

PLP 44/2020 Complementar

Altera a Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000, para instituir medidas
de preservação de benefícios assistenciais e decorrentes de programas de
transferência de renda enquanto subsistir estado de calamidade pública.

9

Pl.P~w
Co111pl11nenllll

Institui o aeguro-fratemidade, a ser recebido por brasileiros maia pobr8a em
alluações de epidemia, pandemia a calamidade põbllca. a dé outras
provld6nciea

10

PLP 50/2020 Complementar

Institui imposto sobre grandes fortunas e empréstimo compulsório, que financiará
necessidades de proteção social decorrentes da covid-19.

11

Pl.1128l2020

Abra a Lei n• 9.504 de 30 de setembro de 1997, para permitir a destinação do
Fundo Espacial de Financiamento de campanha no combata e pravençlo da
pandemia do COVIOw19 a seus efeitos econõmlcos e sociais.

LASIER
MARTINS

12

PL 1124/2020

Dispõe sobre a dispensa de recolhimentos de PIS e COFINS à Microempresa, à
Empresa de Pequeno Porte e ao Microempreendedor Individual que mantiver o
contrato de trabalho de ao menos 95% de seus empregados durante e
imediatamente após o período de vigência de estado de emergência referente à
pandemia do Covid-19.

VENEZIANO
VITAL DO
RÊGO

13

PI.. 1135,f!lf)20

4

lnstl1ul o Plano EmergellCl81 da Fortalacinento daa MPE - Micro e Pequenas
Empresas.

14

PL 1128/2020

Dispõe sobre a concessão de empréstimos para empresas do setor privado, com
juros subsidiados e carência e prazos facilitados, para quitação da folha de
pagamento no período de até três meses, devido o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da
emergência de saúde pública de importãncia internacional decorrente do
coronavírus.

15

Pl.11Wl020

Cria a Linha de Garantia da Capital de Giro a Emprego (LGCGE) destinada à
manutançlo da produçlo, do emprego a da massa salarial.
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ZENAIDE
MAIA

TELMÁRIO
MOTA
ELIZIANE
GAMA

ANGELO
CORONEL

OMARAZIZ

JAQUES
WAGNER
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1

'

1,1,itend

Enient,1

Autor

1

16

PL 1190/2020

17

PL11~

Acrescenta disposição a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, para dispor sobre a
concessão de auxílio-alimentação emergencial aos trabalhadores na saúde
envolvidos no atendimento de pacientes contaminados pela SARS-CoV-2
(Covid-19) que recebam até R$ 3 .135,00.

Altera a Lar n°8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a concesslode
auxilio-doença em caso de acidente de trabalho de trabelladorea envolvidos no
atendimento da pacientes contamlnado8 pala SARS-Covlc!-19, a dé ou1ra1

PAULO PAIM

PAULOPAJM

pmvld6nclu.

18

PL 1193/2020

Dispõe sobre linha de crédito emergencial para pequenas e microempresas. sem
garantia real, com aval da União, devido ao estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

ROBERTO
ROCHA

19

PLP~-

eomr-nen-

Dispõe sobre o funcionamento, tral'lll)Oliçlo a a tnmlfer6ncia de saldos
11nanca1ro. p,ovanlenlal da nicursoe doa Fundos PObllcoa para ll9ÕflS
amergenclaia em face da dacr9laçlo da estado da calamidada p(lbllca.

ROBERTO
ROCHA

20

PL 1278/2020

Suspende o pagamento das parcelas dos financiamentos imobiliários contratados
juntos ao Sistema Financeiro de Habitação, inclusive Minha Casa Minha Vida.

JAQUES
WAGNER

21

PL 1211/2020

Altera a Lei n• 11.947, da 16dajunhode2009, para disporaobre a garantia de
auxilio tlna11C8110, para flnll de alimenlaçlo, em parfodoa de -pendo du aulas
OQllllonadDa por a,nll(glncill da u(lda pOblk:a a sar destinado, no Ambilo do
Proclt'l!ma Nadonal de Allmentllçlo Eacdar (PNAE), às crianças regularmente
me1rlculadas em insllluiQi5es pilbllcas de aducaçlo infantil

ROSE DE
FREITAS

22

PLP 66/2020 Complementar

Prorroga os prazos de recolhimento de tributos e de apresentação das
declarações e obrigações a que se refere.

IZALCI LUCAS

23

PL~

Autonia que o patrlmõnlo liquido do Fundo da Garantia do Tampo da Serviço FGTS Aja empragado no pagamento de banaffclos nlo reambolúvals a
trabel1ad0raa com conla vlnculada ativa em fevereiro da 2020, em carétar
t8f111)(ri11o a amergencllll, como forma da mitigar o Impacto aconõmlco

JAYME
CAMPOS

dacomlnte das medidas de prevenção à disseminação da COVID-19.

Dispõe sobre a prorrogação de parcelas de empréstimo bancário, bem como
sobre a suspensão da incidência de juros, de microempresários individuais e
microempresas, em virtude da ocorrência de calamidade pública reconhecida
pelo Congresso Nacional, pelo período de três meses ou durante o estado de
calamidade pública, o que for maior.

PRISCO
BEZERRA

Cria linha de Cl'9dlto para financiamenlo para capital da giro da para as micro a
pequenas amprNa c:ujas a!Mdadas l8)am afetadas paio estado de catamldade

PAULOPAJM

24

PL 1359/2020

25

PL 1aesl'l!IOllD

26

PL 1412/2020

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. para autorizar o Poder
Executivo a utilizar os recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha para o combate a pandemias.

ROSE DE
FREITAS

PL 145MilQall

Estabalaoa medidas gerais a sa18111 seguidas pala União, Estados, Distrito
Federal a Munlolpios em relaglo • preços a oferta da bens a servlçol a abusos
oonCra o coneumldor ne vtganola de eelado de emerg6ncle ou calamidade
p(lbllc:a

JOSIÊSERRA

28

PL 1521/2020

Autoriza a prorrogação do vencimento das prestações de financiamento
imobiliário do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), do Sistema Financeiro
Imobiliário (SFI) ou de quaisquer outras modalidades de financiamentos
destinados à aquisição da casa própria no período que especifica e dá outras
providências.

ZENAIDE
MAIA

29

PL 15'al2020

Dispõe IObnl o fortaleclmanto do Slatama Onlco de Saúda a a valorização doa
profissionais da saõda.

RANDOLFE
RODRIGUES

30

PL 1532/2020

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para autorizar o Poder
Executivo a utilizar os recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha para o combate a pandemias.

AGIR
GURGACZ

27

referido no Dacrl!lto l.eglslallvo n• 6, da 2020.
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31

~~lc1tcnd

Ementd

Autor

Cria, em razio da allaraçlo ecan6mlco-flnanceira decorrente do 8ltado de
calamldade pllblca l9COnhecldo pelo Decreto Leglllatlvo n• 6, de 20 de março de
2020, pelo período de 111s n . N, a contar da publlcaçlo desta Lei, auxilio que
compreender6 o valor total do contrato de locaçlo ruldenclal de afj R$ 1.500,00

Pl.1844'.a020

ELIZIANE
GAMA

(um mN e quinhentos reais)

32

PL 1706/2020

Dispõe sobre a concessão de empréstimos subsidiados para fabricantes de
álcool em gel devido ao estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

CONFÚCIO
MOURA

33

PI. 1784.C!Oa>

Estabelece teto máximo de juros em operações de crédito consignado, realizadas
por servidores pl'.lblcos da unlà'b, Estados, Munlcfplos e Distrito Federal, durante
a vlg6ncia do estado de calamidade p(lblca da Covid-19.

CONFÚCIO
MOURA

34

PL 1799/2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para estabelecer a suspensão,
durante a vigência do estado de calamidade pública em decorrência do
coronavírus, das parcelas de empréstimos e financiamentos com instituições
financeiras públicas e privadas que compõe o sistema financeiro nacional.

MAJOR
OLIMPIO

35

P1. 1tlOMIQIO

36

PL 1850/2020

37

Pl..1912',,1821)

li

Altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dilpor IObre a IUllpenlllo
do pagamento de prestaçõN do financiamento lmoblNrlo durante a emergAncla

FERNANDO
COLLOR

Dispõe sobre auxílio emergencial a antecipação de valores relativos ao Limite
Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

HUMBERTO
COSTA

de saOde pllbllca decorrente da COVID-19.

Dispõe IObre a oferta de serviços funerlBioa gratuitoa pera a populaçio de ball<8
ntnda afetada, a produçlo de umn funerárias compatlvels com a demanda e o
fornecimento de EPla para traballadore• deue setor enquanto perdurar o
eatedo de calamidade pdblica reconhecido pelo Decreto Leglelativo n• 6, da

RANDOLFE
RODRIGUES

2020

PL 1935/2020

Dispõe sobre a suspensão de prestações de financiamentos habitacionais em
favor de consumidores afetados economicamente pela pandemia de coronavírus
(Covid-19).

ROSE DE
FREITAS

39

Pl.1.,,.

Altera a Lei n• 9.096, da 19 da setembro de 1995 (Lei dos Parfldoe Pollt1COS) e a
Lei n• 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições) pera que, em ca101
de declaração de pandemia pele organlzaçio Mundial da Saílde (OMS), 08
l'8CUISO& do Fundo Partidário a do Fundo Eapeclal de Financiamento de
Campanhas aaJam deatlnad08 para 89Õ8I voltadas ao enfrentamanto de cnae na
aal)da p(lblca e na economia

EDUARDO
GIRÃO

40

PL 1951/2020

Altera a Lei nº 8 .213, de 24 de j ulho de 1991, para dispor sobre a concessão de
auxílio-doença em caso de acidente de trabalho de trabalhadores envolvidos no
atendimento de pacientes contaminados pela SARS-Covid-19, e dá outras
providências.

PAULO PAIM

41

pt 'J111/11/Jt(J/J

Dispõe IObre a c:oncaado do beneficio de pendo por morte previdenciário aos
dependenfu de segurados do Regime Geral de Previd6ncla Social ou de
servidor Pllbllco Federal em razio de óbito pelo novo Corona Vlrus (COVID-19).

PAULOPAIM

42

PL 2081/2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para estabelecer incentivos às
costureiras de máscaras artesanais para proteção da população contra o
coronavírus.

RANDOLFE
RODRIGUES

43

PL 2138l2020

ANera a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, para dispor sobre a prorrogação do
auxilio emergenclal de CJH1 trata a referida Lei

JAQUES
WAGNER

44

PL 2148/2020

Altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a Política Nacional
do Livro, para estabelecer medidas a vigorar em período de calamidade pública.

JEAN PAUL
PRATES

45

PL 2158/2920

Poder Executivo a direcionar 08
para ele previstos em 2020 pera ações
de oombete à pandemia provocada pelo Coronavfrul SARS CoV-2 (Covid 19)

Extingue o Fundo Eapeclel de Financiamento de Campanha (FEFC) e autoriza o

JAYME
CAMPOS

46

PL 2289/2020

Isenta de tributos federais as doações de produtos importados do exterior
destinadas às organizações da sociedade civil enquanto perdurar a Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

38
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Estende e ampla o beneffclo em deoorrência da Emergência em Sallde PObHca
Decorrente do coronavírus, de que trata a Lei n• 13.982, de 2 de abrR de 2020.
PL 2355/2020

Cria programa de recuperação da capacidade de crédito para pessoas que
tenham restrições cadastrais em sistemas de proteção ao crédito.

DARIO
BERGER

PI.~

Dllpõe &Obre o RegimeJurfdioo Emergenclal • Transitório da Lei nº 11.101, de 9
de fevereiro de 2005, no perfododa pandemle do Coronavfrus (Covld-19), bem
como dllolplna regma de Incentivo ta mloroemprMaa e 61 empreaas de
pequeno porte

RODRIGO
CUNHA

PL 1161/2020

Concede auxilio financeiro emergencial aos Estados. ao Distrito Federal e aos
Municípios para reforço dos fundos de participação de que trata o ar!. 159 da
Constituição Federal e suspende obrigações dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devido aos efeitos financeiros provocados pela emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da Covid- 19.

CÂMARA DOS
DEPUTADOS

51

Pl.2412f2DIO

Altera o art. 1• da Lei n• 10 420, de 10 de abrR da 2002, que cria o Fundo
Gal'illllfe.S8f e lnatllul o Beneffdo GarantJe.Safra, delllnado a agrk:ullores
famllares vitimados pelo fenOmeno da aatlagem, nas regiões que espec:lflca,
pera aulorlzar o pagamento do benaffcb, em caráter excepcional, em razão de
sltuaçlo de emergência ou calamidade p6bllca estabelecido por decreto de
calamidade púbica federal.

LUISCARLOS
HEINZE

52

PL 2419/2020

Altera a Lei nº 13.892, de 2 de abril de 2020, amplia o prazo de gozo do auxilio
emergencial e dá outras providências.

PAULO PAIM

48

49

50

li

53

PLP 118'a8'20
CompllmlNà

lndtul e Contribuição Social sobre Altaa Rendas da P88808 Física, deslinada ao
llnanclarnento da l8gUl'idade socla~ Incidente sobre a faixa de rendlmantoa
mensais superior a RS 80.000,00 (oitenta mil reais)

MARA

GABRN..LI

Altera o Decreto-lei no 2.848 de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal -. para
aumentar as penas dos crimes previstos no§ 1º do art. 301 e caput do art. 302,
praticados com o fim de obter vantagem ou beneficio legal concedidos em
ocasião de enfrentamento a epidemia.

CONFÚCIO
MOURA

Cornplllnefllar

lnstilul o Financiamento Slmplfficado Especlal Temporáno-FSET, para conceder
alMo femponlrio da carga tributária pera as pequenas e microempresas optantes
do Simples Nacional

RODRIGO
CUNHA

PL 2481/2020

Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para facilitar a requisição do auxilio
emergencial.

ROGÉRIO
CARVALHO

Jll~

Estabelece a deatinaçlo pelos serviços SOCl8l8 autõnornoll de aprendizagem
profts8lonal do -Sistema s· de cinco por cento das vagas gratuitas em CUl'll08 e
programes de educeçlo proflalonel a sdolescentes ~ . reajusta o valor do
beneffclo menu! do Projovern-Trabellador e do Projovem-urbano, de que trata o
art &-da 11.892, de 10dejunho de.2008, e altera a Lei n•S.069, de 13 de julho
dt! 1990, que "dispõe sobre o Eltatuto da Criança e do AdolHcenta e dé outras
provld6nclea". ea Lei n• 8.213, de 24dajulhode 1991, pera dllporsobre o
acM10 ao trabalho dos adolNcentes • dos jovens 6rflol em Instituições de
eoolllmanlo e guarda ou dela egresso• preparaçlo • acesso 80 mercado de
trabello, a oondlçlo de dependente de segurado do Regime Geral de
Pl'8VidAncla Social a o dlrello 80 beneficio do Bolsa Famlffa.

PAULOPAIM

58

PL 2533/2020

Dispõe sobre a dispensa de licitação de quaisquer instituições financeiras
autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil, para efetuar o pagamento dos
benefícios emergenciais, durante o estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, conforme a Emenda
Constitucional nº 106, de 2020.

ROSE DE
FREITAS

59

Pl2154W20

Altanl a Lei n• 8 742, de 7 de dezembro de 1993, para incluir as pessoas que
llzeram jus ao auxilio emergenclal, durante a pandemia causada pelo novo

ROGÉRIO
CARVALHO

60

PL 2575/2020

Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para suspender os pagamentos
dos contratos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, durante o
estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19.

ROGÉRIO
CARVALHO

54

55

56

57

PL 2426/2020

PLP 121/2i020

coronavlrus, entre os bene11ciérlos do Beneffclo de Prestaçlo Continuada - BPC
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61

A. 29ll8li2920

Altéra a Lei ri' 13.982, de 2 de abril de 2020, pera prorrogar o pagamento do
auxllo emergenclal at6 deZembro de 2020, tendo em vista a magnitude da crlle
sanitária e social que se impõe em razio da pandeffll8 de COVID-19.

KÁTIAABREU

62

PL 2627/2020

Estende o prazo de pagamento do auxilio emergencial até 31 de dezembro de
2020, ao fim do estado de calamidade pública decorrente da covid-1 9.

JEAN PAUL
PRATES

63

PI. 'IIJ871211'J1J

Altera a Lei n• 13.962, de 2 de abril de 2020, para prever conceulo automática
do auxlllo
quando Cellllr o beneficio do seguro-desempre

JAQUES
WAGNER

64

PL 2696/2020

Cria o Financiamento Emergencial para Custeio Educacional, destinada a apoiar
alunos regularmente matriculados em instituições de ensino superior no
pagamento de mensalidades escolares no período de duração da calamidade
pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, e dá outras
providências.

PAULO PAIM

65

PLD_.

Altera a Lei Federal n• 13.982, de 2 de abril de 2020, pera estabelecer loglstica
diferenciada para cadaalramenlo e uque do auxlNo ernergenclal pele»

FABIANO
CONTARATO

66

PL 2822/2020

Altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, para dispor sobre incentivos às
micro e pequenas empresas para adaptação de suas atividades de instalações
ao cumprimento às normas de segurança e saúde de seus empregados e
clientes relacionadas à Covid-19.

PAULO PAIM

67

PL2821512020

Ampla por lr6s mnes adlclonail o pegamento do auxlNo emergencial, inslltuldo
pela Lei n• 13.982, de 2 de abril de 2020.

ELIZIANE
GAMA

68

PL 2839/2020

Altera a Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, para prever mecanismos de
proteção às mães solo no recebimento do auxilio emergencial.

HUMBERTO
COSTA

88

PL 2048/2020

Altera a Lei n• 13.979, de 6 de feverewo de 2020, pera dlepor sobre a suspendo
da convocaçlo pera avallaçlo das condições que enaejaram a concenlo e a
manutençlo do beneficio de auxllkKloença, da apoeentadoria por lncapecldade
pennanente a da pendo por morte, nas condições que aspeclllca.

CÃMARADOS
DEPUTADOS

70

PL 2868/2020

Dispõe sobre a concessão de prioridade às empresas de setores que especifica
na concessão de linhas de crédito e de equalizações de juros de financiamentos
durante o período de vigência do reconhecimento do estado de calamidade
pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, caso
essas empresas tenham sido afetadas por medidas restritivas de autoridades
locais.

LASIER
MARTINS

71

PL 2875/'JO'lO

Altera a lei n• 13.979, de 6 de fevereiro da 2020. pera estabelecer IIIC8ntiws aos
pequenoa restaurantes em serviços de entrega (dalvery) por apllcatlvo

RANDOLFE
RODRIGUES

72

PL 2928/2020

Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para prorrogar o período de
concessão do auxilio emergencial previsto na mesma Lei.

ZENAIDE
MAIA

73

PL 13971282.0

Institui medidas de caréter emergenclal destinadas a prevenir a crlle econõmicoftnancalra de agentes eoonõmlcol; e altera, em caráter lransllórto, o regime
jurldlco da recuperaçlo judiciei, da recuperaçlo extrajudicial a da fal6ncla

CÃMARADOS
DEPUTADOS

74

PL 2984/2020

Autoriza a redução das prestações de financiamento habitacional no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de
2009, durante o período de estado de calamidade pública relacionado à
Covid-19.

ROMÁRIO

75

PL~

Altera& Lei n•7.998, de 11 deJ8nelro de 1990, para lnclUirempreendlmentoada
economia soldárte no rol de benetlclMol dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador.

JAQUES
WAGNER

Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que "estabelece o
Programa Federativo de Enfrentamenlo ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19),
altera a Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000, e dá outras
providências", para especificar a contagem de tempo durante o estado de
calamidade e seus efeitos, bem como suspende os pagamentos acima do teto
remuneratório constitucional, e de jetons e outros benefícios similares.

MAJOR
OLIMPIO

76

PLP 146/2020
Complementar

Emenlil

Autor

lndlgenas.
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77

1

~l.1tcri,1

PL3!ml020

Ernc11t,1

Autor

Institui o PJograma Emergenclal de Apolo ao Financiamento de Estudantes do
Enatno SUperlor (PEFlell), durante o período de pandemia estabelecido pelo
Decreto 06 de 20 de março de 2020.

WEVERTON

Inclui, entre as competências privativas do Banco Central do Brasil, a de
regulamentar e incentivar a utilização de fintechs como instrumento de inovação
no sistema financeiro nacional e como ferramenta de operacionalização de
políticas públicas e de desburocratização; e estabelece que o auxilio emergencial
implementado pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, poderá ser
operacionalizado e pago por fintechs.

RODRIGO
CUNHA

PI. 3211'2020

Aaescenta o art 15-Aà Lei n• 8.213, de 24dejulho de 1991, para assegurar
que 01 aaguradoe do Regime Geral de Prevld6ncla Social - RGPS nlo venham a
ser praJudicadol em seus direitos previdenciáriOI em funçlo doe dadOI
cadatraia preenchidos erroneamente ou em decorrtnda do eventual
recebimento de auxlb emergenclela durante o período de calamidade póbllca,
1900nhecido pelo Decreto Leglslatlvo n• 6, de 20 de março de 2020, e da
emerglncla de uOde pt)bllca de lmportAncia Internacional decorrente da
epidemia de coronavfrus (covld-19) e dá outras providências.

TELMÁRIO
MOTA

80

PL 3321/2020

Dispõe sobre a prestação, no exercício financeiro de 2020, de auxílio financeiro
pela União às organizações da sociedade civil enquadradas como entidades
privadas sem fins lucrativos voltadas ao acolhimento, à defesa e à garantia de
direitos das mulheres vitimas de violência doméstica, das crianças e dos
adolescentes.

ZEQUINHA
MARINHO

81

PLS84CDl20

78

79

PLP 158/2020
Complementar

Dllpõe sobre a auependo do pegamento de ernprMtlrno& e financiamento&, em

vlrlude da ocomlncia de calamidade pObllca rac:onheclda pelo Congn,slo
Nacional pelo Decreto Legislativo n• 6, de 2020

Dispões sobre a concessão de linha de crédito especial para a mulher
empreendedora da área de beleza, estética, cosméticos, vestuário, comércio de
artigos femininos, alimentos, dentre outros que atuem como pessoa física,
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020.

ROSE DE
FREITAS

ROSE DE
FREITAS

82

PL 3342/2020

83

PLSS72'18l8

84

PL 3387/2020

Dispõe sobre a concessão de benefícios aos profissionais autônomos do
transporte de passageiros, durante a vigência do Estado de Calamidade Pública,
aprovado pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

JADER
BARBALHO

85

PL342Gll020

Estende o pegamento do auxilio emergencial durante o perlodo de
enfrentamento da emerglncla de uOde pObllca de lmportincia lntemaclonal da
Covid-19

RODRIGO
CUNHA

86

PL 3462/2020

Cria o Auxilio-Conexão para assegurar o acesso dos estudantes integrantes de
familias de baixa renda à educação à distância por meio do acesso à rede
mundial de computadores - Internet em banda larga fixa e móvel, e dá outras
previdências.

PAULO PAIM

87

PL 3511!.!IJ3l

Estende o auxilio emergencial por 6 rneHS, revoga a Nrnttaçio do Imposto de
Renda de 2018 e estabelecer crltériOI para ava11aç1o de recul'IOS apresentadOI
pelos requerentes em caso de Indeferimento

ALESSANDRO
VIEIRA

88

PL 3521/2020

Dispõe sobre a suspensão de cobrança de financiamentos de veículos
automotores contratados pelo FAT-Taxista, enquanto perdurar a vigência do
Estado de Calamidade Pública estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20/03/2020.

SÉRGIO
PETECÃO

Acrescenta par6grafo unico ao art. 6" da Lei n• 13.982, de 2 de abrN de 2020,
para garanllr a cor.ce11lo de R$ 1.200,00 (mi e duzentos reala) para muller
provedora de famfla monoparental em caso de promigaçlo do tempo do auxilio

ROSE DE
FREITAS

69

PL~

Altera a Lei n• 10.260, de 12 de jullo de 2001, que "dispõe sobre o Fundo de
Flnandemento ao estudante do Enalno SUperlor e dá outraa providencias", para
Instituir o Fundo de Financiamento Estudanll Emergenclal (FIES-E)

emergencial.
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90

PL 3606/2020

Dispõe sobre a possibilidade de redução, suspensão ou parcelamento das
prestações de financiamento e leasing de veículos e a vedação da busca e
apreensão de veículos, inclusive das ações de expropriação dos seus objetos
decorrentes de inadimplência, ocorridas durante o período de estado de
calamidade pública relacionado à Covid-19.

91

Pl. 3e93/2020

Dispõe sobre a suspensão do pagamento de empréstimos e financiamentos
tomado8 por servldore8 ptlbllcoe e empr11gados p(lblk:os e privadoll que tiverem
redução saleriel durante a vig6ncla do Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

ROSE DE
FREITAS

92

PL 3694/2020

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão dos pagamentos de empréstimos,
financiamentos, inclusive da casa própria por até 120 dias e de agua, luz e
internet. durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

ROSE DE
FREITAS

93

Pl. 370W2020

Triplica a pena de multa prevista para o crime de falsidade ideológica praticado
para o recebimento de awdlio& pecuniários na vigência de estado de calamidade
pública decorrente de epidemia ou pandemia

94

PL 3712/2020

Altera a Lei nº 13.820, de 3 de maio de 2019, para prever que, durante a vigência
do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020, o resultado do Banco Central do Brasil será destinado à
União para pagamento do auxílio emergencial.

PAULO
ROCHA

95

Pl 372"'2020

Altera a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, para possibilitar o acúmulo do
beneficio emergenclal por aquele que recebe aposentadoria do Regime Geral de
PrevldtllCI& Social.

RANDOLFE
RODRIGUES

96

PL 3776/2020

Cria incentivo fiscal de dedução do imposto sobre a renda devido por pessoa
física ou pessoa jurídica para fomentar, somente durante o ano-calendário de
2020, doações a fundos estaduais de saúde ou a hospitais públicos que
organizem campanha de arrecadação de recursos para prevenção e tratamento
da Covid-19.

JAYME
CAMPOS

97

Pl 3786/2020

Dispõe sobre a concessão de beneflclos aos prestadores de serviços de
transporte de pasaageiros, durante a vigência do estado de calamidade púbica,
aprovado pelo Decreto Leglalatlvo nº 6, de 20 de março de 2020

ZEQUINHA
MARINHO

PL 3800/2020

Revoga o inciso li do art. 10 da Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, que define a
garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, em decorrência da
redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do
contrato de trabalho.

CONFÚCIO
MOURA

99

PL 2801/2020

Altera a Let n• 13.982, de 2 de abril de 2020, para estabelecer a natureza
alimentar do beneficio emergencial e vedar sua penhora ou bloqueio com vistas
ao pagamento de dividas ou presta96es, salvo em caso de pensão aHmentlc:ia,
bem como vedar a penhora ou bloqueio de outros benefícios sociais, na fonna
que especifica.

CÃMARADOS
DEPUTADOS

100

PL 3862/2020

Dispõe sobre a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais
operacionalizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020.

PAULO PAIM

101

PL 387"'2020

Di&põe sobre a concesaão de beneffctOS aos prestadores do serviço de
transporte esoolar, durante a vigência do Estado de Calamidade Pllblica,
aprovado pelo Decreto Legislativo n• 6, de 20 de março de 2020.

IZALCI LUCAS

102

PL 795/2020

Dispõe sobre a suspensão de pagamentos das participações financeiras mensais
das famílias beneficiárias do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) Faixa 1, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavirus responsável pela Covid-19.

CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Altera a Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre as
condições para a promoção, proteçlo e recuperação da saúde, a organização e
o funcionamento dos serviçoe 00ff9ll)Olldentes e dá outras providências•, para
detenninar o oferecimento de seguro de vida em beneficio dos profissionais de

IZALCI LUCAS

98

103

PL3884l2020

ROMÁRIO

MARCOS DO

VAL

saúde.
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PL 3949/2020

Autoriza os agentes financeiros dos fundos constitucionais de financiamento de
que trata o art. 159, 1, c, da Constituição a renegociarem as dividas no ãmbito
dos respectivos fundos constitucionais.

SIMONE
TEBET

Pl 4021/2020

Dispõe sobre medidas de estímulo ao setor de educação privada, com ou sem
fins lucrativos, em raz.lo da pandemie de Covid-19, e anera a Lei n• 11.096, de
13 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o Programa Universidade para Todos
(Prounl), para ampliar o número de bolsas de estudo durante o período de
calamidade póbllca reconhecido pelo Deaeto Legislativo n• 6, de 20 de março de
2020.

DÁRIO
BERGER

106

PL 4313/2020

Estabelece alíquota zero da Contribuição para os Programas de Integração
Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidentes na
importação e na comercialização de gasolina e querosene de aviação enquanto
durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020.

CHICO
RODRIGUES

107

Pl 43n/2J120

Permite a suspensão do pagamento das operações de cnkllto Junto ao BNDES
até o final de 2020.

LASIER
MARTINS

108

PL 4496/2020

Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para acrescentar, no rol de
beneficiários do auxilio emergencial, os agricultores familiares e as famílias
acampadas, agregadas, beneficiárias ou assentadas por programas de reforma
agrária.

FAB IANO
CONTARATO

109

Pl-450M020

Altera a Lei n.º 14.017, de 2020 - Lei Aldlr Blanc, para estender a prorrogação do
auxlHo ernerg811C18I aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura.

ROGÉRIO
CARVALHO

110

PL 4622/2020

Dispõe sobre a cobrança de juros no caso de suspensão do pagamento de
empréstimos e financiamentos, inclusive da casa própria durante a vigência do
Decreto Legislativo nº 6 , de 2020.

ROSE DE
FREITAS

Dispõe IObre a retomada progressiva dos pagamentos das dividas dos Estados
e Distrito Federal junto à União nos anos de 2021 e 2022, em razão da pandemia
da COVID-19

JOSÉ SERRA

HUMBERTO
COSTA

104

105

111

PlP 247/2020

Complementar

112

PL 5273/2020

Dispõe sobre a prestação de auxilio financeiro pela União às Santas Casas e
hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar
do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de
permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19 e a
suas consequências.

113

Pl5484/2020

Estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o
perlodo de recuperação econõmica da pandemia do novo Coronavírus
(Covkl-19).

ROGÉRIO
CARVALHO

114

PL 5495/2020

Estende o auxilio emergencial e prorroga o estado de calamidade pública até o
31 de março de 2021.

ALESSANDRO
VIEIRA

115

PI.. 5684/2020

Dispõe sobre o pagamento de auxilio emergenaal e a tributação de lucros e
dividendos.

JAQUES
WAGNER

116

PLP 137/2020

Cria fonte de recursos para o enfrentamento do estado de calamidade pública
decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020; e altera a Lei Complementar nº 156, de 28 de
dezembro de 2016.

CÂMARA DOS
DEPUTADOS

117

Pl. 22/2021

Institui novo auxílio emergencial para enfrentarnento da emergência de saúde
ptlbllca de lmportlnaa Inl8macional decorrente do coronavlrua (covld-19) a que
se refere a Lei n• 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

RANDOLFE
RODRIGUES

118

PLP 14/2021 Complementar

Dispõe sobre suspensão de execução de contragarantias pela União de dívidas
decorrentes de contratos de operações de crédito celebrados entre instituições
multilaterais e Estados e Municípios.

JAQUES
WAGNER

119

Pl.97Sl2021

Institui o Programa de Auxílio aos Restaurantes, Bares e Lanchonetes, em razão
da pandemia do coronavírus. e dé outras providências.

RANDOLFE
RODRIGUES
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120

PL 1133/2021

Altera a Lei nº 10.260, de 12 de junho de 2001, para prorrogar o período de
suspensão de pagamento das obrigações relativas ao Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies).

JAYME
CAMPOS

121

PI.. 138812021

Suspende o pagamento de 6 (seis) parcelas relativas aos contratos de
financiamento imoblliáno no Ambito do Programa Minha Casa Minha Vida.

PAULO
ROCHA

122

PL 1416/2021

Dispõe sobre a prorrogação de medidas emergenciais para combate à pandemia
e seus efeitos econômicos, bem como sobre seu financiamento.

ROGÉRIO
CARVALHO

123

PI.. 1417/2021

Dispõe sobre a prestação de auxilio financeiro pela União às santas casas e
hoapitals llanlróplcoe, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar
do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercíCIO de 2021, com o objetivo de
permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covld-19.

LUISCARLOS
HEINZE

124

PL 1481/2021

Cria o Programa Pró-Vacinas, com a finalidade de captar e canalizar recursos
para a imunização contra a covid19.

RODRIGO
CUNHA

125

Pl.149812021

Isenta do Imposto sobre a lmportaçlo, da Contribuição para os Programas de
lntegraçlo Social e de Formação do Patrimõnio do Servidor P0bllco lnckfente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PISIPASEP-lmportação) e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador da Bens Estrangeiros ou Serviços do Extanor (COFINS-lmporteção),
enquanto durar o perlodo de amergtncia de saúda pl)bfica de 1mportancla
nacional dacorrente da disseminação do novo coronavlrus (SARS-CoV-2), as
operações com importação do aço.

JADER
BARBALHO

126

PLP 62/2021 Complementar

Estende a duração e os valores do auxílio emergencial, e institui a política
permanente de redução da desigualdade.

JORGE
KAJURU
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