
O Plenário da Câmara dos Deputados poderá votar, a

partir de terça-feira (10/03), a medida provisória

899/2019, que regulamenta a negociação de dívidas

com a União em um procedimento conhecido como

transação. O objetivo do governo com a medida é

estimular a regularização de débitos fiscais e a

resolução de conflitos entre contribuintes e a União.

Trata-se de uma alternativa à concessão de

parcelamentos especiais por meio de programas de

refinanciamento de dívidas como os Refis.

Além desta, outras quatro Medidas Provisórias estão

na pauta do Plenário nesta semana. Entra elas, a

Medida Provisória 898/2019, que torna permanente o

pagamento de 13º salário para os beneficiários do

Bolsa Família, e a Medida Provisória 901/2019, cujo

objetivo é facilitar a transferência de terras da União

aos estados de Roraima e Amapá.

Nesta semana, há duas audiências públicas em

comissões mistas de medidas provisórias. A

CMMPV 907/2019 – Embratur, irá se reunir para

tratar sobre pagamento de direitos autorais no Brasil

com a presença de Associações, da Secretaria de

Cultura, da Ancine e do ECAD. Esta é a segunda, das

três audiências públicas previstas no plano de

trabalho da comissão. O relator, deputado Newton

Cardoso Jr. (MDB/MG), deve apresentar seu relatório

ainda em março, após as audiências públicas.

Já a CMMPV 906/2019 – Plano de Mobilidade

Urbana, irá se reunir para debater sobre os impactos

da tecnologia aplicada à mobilidade, com

participação da ANTT, do Ministério da Economia, do

CADE, da academia e da Associação Brasileira de

Mobilidade e Tecnologia, que, dentre seus

associados, tem as principais empresas de entrega e

transporte por aplicativo. Esta é a primeira atividade

da comissão desde a reunião de instalação, na qual

o presidente foi eleito e o relator designado. O

requerimento para a realização dessa audiência

pública não foi deliberado e foi aprovado de ofício

pelo presidente.

Nesta semana, Medidas Provisórias terão destaque

na Câmara dos Deputados: no plenário estão

pautadas cinco medidas. Nas Comissões Mistas

outras duas têm audiências públicas agendadas.

Entretanto, a deliberação das Medidas em plenário

pode ser afetada pela sessão do Congresso

Nacional de terça-feira.

Há expectativa de que o Executivo apresente duas

propostas de Reforma. A Tributária poderá ser

apresentada durante audiência pública com o

ministro Paulo Guedes na Comissão Mista, e a

Administrativa pode ser enviada no mesmo dia.

Cenário Geral
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Medidas Provisórias em pauta na 
Câmara

Audiências Públicas nas 
Comissões Mistas de Medidas 
Provisórias

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139427
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139393
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139448
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao%3F4&codcol=2321
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao%3F6&codcol=2315


Após a Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado ter aprovado, na

última semana, o PLS 232/2016 que estabelece

um novo marco regulatório para o setor elétrico, estará em discussão

nesta terça-feira (10/03), na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),

o PL 3975/2019, que estabelece novas condições para a repactuação

do risco hidrológico de geração de energia elétrica e viabiliza

recursos oriundos do pré-sal para financiar gasodutos.

Cenários e Tendências
ANÁLISE DE CONJUNTURA SEMANAL
09 de março de 2019

MPV 898/2019 – Abono natalino 
do Programa Bolsa Família
Situação: Aguardando votação 
na Câmara dos Deputados.

MPV 899/2019 – Contribuinte 
Legal
Situação: Aguardando votação 
na Câmara dos Deputados.

MPV 900/2019 – Fundo 
ambiental
Situação: Aguardando votação 
na Câmara dos Deputados.

MPV 901/2019 – Transferência 
de terras da União a Roraima e 
Amapá 
Situação: Aguardando votação 
na Câmara dos Deputados.

MPV 903/2019 - Prorrogação de 
contratos de médicos 
veterinários                          
Situação: Aguardando votação 
na Câmara dos Deputados.

MPV 905/2019 – Programa 
Verde e Amarelo
Situação: 10/03 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 906/2019 – Plano de 
Mobilidade Urbana
Situação: 10/03 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

MPV 907/2019 – Embratur
Situação: 10/03 – Audiência 
Pública na Comissão Mista. 

MPV 908/2019 – Auxílio 
emergencial a pescadores 
afetados por manchas de óleo
Situação: 10/03 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 910/2019 – Regularização 
fundiária 
Situação: 10/03 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

De olho nas MPsMP do Contrato Verde e Amarelo poderá ser 
deliberado nesta semana
A MPV 905/2019, que institui o Contrato Verde e Amarelo, deverá ser

deliberada nesta terça-feira (10/03). Na semana passada, houve duas

reuniões da comissão destinadas a deliberar o parecer que acabou não

sendo votado devido à tentativa de obstrução da oposição. Em acordo

com membros da comissão, o relator da matéria, deputado Christino

Áureo (PP/RJ), apresentou complementação de voto durante nova

reunião realizada na última quarta-feira (04/03), que acabou

sendo suspensa.

A reunião será reiniciada nesta terça-feira (10/03), às 13h. Apesar da

polêmica em torno da matéria, ela deve ser deliberada e aprovada ainda

nesta semana. Caso seja votada, a MP, que ainda tem mais um mês de

vigência, deverá passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Seu

prazo máximo de tramitação é até o dia 20/04.

Pauta do setor energético avança no Senado
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O texto que está em discussão é uma emenda que foi aprovada em

2019 pela Câmara dos Deputados, e no Senado, conta com a relatoria

do senador Eduardo Braga (MDB/AM). O projeto, assim como o marco

do setor elétrico, é uma das prioridades regulatórias para o

setor energético neste ano. No entanto, não há consenso entre os

parlamentares no que diz respeito a alguns temas que foram incluídos

no texto, como a destinação dos fundos do pré-sal para a construção

de gasodutos. Caso o projeto seja aprovado da forma que se encontra, é

provável que haja construção de um acordo com o Executivo para vetar

algumas partes do texto que ultrapassam a temática do risco

hidrológico.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126049
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137672
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139757


Discussão sobre os PLNs do Orçamento Anual de 2020 podem afetar 
a pauta da Câmara dos Deputados
Na próxima terça-feira (10) está agendada sessão do Congresso Nacional para os parlamentares discutirem

e deliberarem os três Projetos de Lei do Congresso Nacional (PLN’s) que tratam sobre alterações na divisão

da execução do Orçamento Anual de 2020. Estes projetos compõe o acordo firmado entre os Poderes

Executivo e Legislativo Federal que garantiu a manutenção do veto presidencial sobre o Orçamento

Impositivo na última semana e desobrigou o governo a executar, com prioridade, as emendas do relator geral

e das comissões permanentes que juntas somam cerca de 30,7 bilhões de reais.

A expectativa é que estes três PLN’s sejam discutidos na reunião de líderes desta semana, deliberados pela

Comissão Mista de Orçamento (CMO) na terça-feira pela manhã e, neste mesmo dia, encaminhados ao

Plenário do Congresso Nacional para deliberação. Contudo, é possível que essa discussão se estenda para

além da terça-feira e acabe atrapalhando as sessões do Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal e, consequentemente, atrasando a deliberação das diversas Medidas Provisórias que estão em

tramitação.

De acordo com Regimento Interno são necessários dois dias de prazo entre a entrega do parecer e sua

votação na CMO e, dos três Projetos de Lei do Congresso Nacional em discussão, apenas o PLN 2/20 e PLN

4/20, ambos sob a relatoria do deputado Cacá Leão (PP/BA), receberam relatório sobre seu texto e suas

respectivas emendas. O deputado Domingos Neto (PSD/CE), relator do PLN 3/20, ainda não apresentou seu o

relatório. Além da questão regimental, este é um tema que irá demandar consenso da maioria dos

parlamentares e um esforço para atingimento do quórum no Plenário.
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PEC da Reforma administrativa deverá ser enviada ao Congresso
A divulgação de um cronograma de projetos prioritários do Ministro Paulo Guedes (Economia) aumentou a

pressão sobre o Governo nas reformas ainda não enviadas ao Congresso Nacional. A PEC da Reforma

Administrativa, que promete mudanças no regime jurídico dos servidores públicos federais, estaduais e

municipais, estava prevista para ter sido enviada ao Congresso Nacional na terceira semana de fevereiro.

Mesmo com atraso e tensão recente entre os Poderes Legislativo e Executivo, o líder do governo no

Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB/TO), confirmou a intenção de entrega da proposta na quarta-feira

(11/03) após avaliar a melhora no cenário político com a manutenção do veto ao orçamento impositivo e

divulgação do resultado do PIB.

09 de março de 2019

https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/140867
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/140869
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/140868


Na última quarta-feira (04/03), a Comissão Mista da Reforma Tributária, após instalada, apresentou seu

plano de trabalho. Em 2019, foram apresentadas três diferentes propostas de alteração da legislação

tributária, e Comissão Mista foi constituída este ano visando unificar as discussões. Esta semana, iniciam-se

as audiências públicas previstas no plano: na terça-feira (10/03), a Comissão receberá um nome técnico da

área, a professora Rita de La Feria, especialista em direito tributário; já na quarta-feira (11/03), o convidado é

o Ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe.

A expectativa dos parlamentares é de que Guedes compareça à audiência e apresente a proposta do

Executivo para a Reforma. Além dele, foram convidados o Secretário Especial da Receita Federal, José

Tostes, e sua equipe técnica. Até o momento, porém, a presença do Ministério da Economia não foi

confirmada, e a dúvida é se Guedes levará ou não a proposta do governo, que tem tido sua apresentação

adiada desde o segundo semestre de 2019.
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Paulo Guedes poderá comparecer à Comissão Mista da Reforma 
Tributária
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