
Com este cenário, a maioria das agendas no

Congresso estão mantidas até o momento. O

presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP),

divulgou que a sessão conjunta do Congresso

marcada para terça-feira (17/03) está mantida. Na

pauta, encontram-se três PLNs sobre o orçamento

impositivo (PLN 2/2020, PLN 3/2020 e PLN 4/2020)

e nove vetos presidenciais. Apesar de agendada, a

sessão não deve atingir quórum, já que os

xxxxxxxxxx

Os presidentes da Câmara e do Senado concentram

esforços em evitar aglomerações nas respectivas

Casas. O presidente da Câmara, Dep. Rodrigo Maia

(DEM/RJ), enviou áudio aos parlamentares

esclarecendo como devem ser as atividades da Casa

nos próximos dias. Segundo o áudio, o Plenário da

Câmara só se reunirá para votar matérias sobre o

coronavírus e sob acordos previamente firmados em

plataformas digitais. Há, também, orientações para o

âmbito dos gabinetes, que devem reduzir o número

de assessores frequentando o espaço físico. Para

Maia, é importante não promover o esvaziamento

completo do Congresso para evitar

pânico generalizado. No Senado, o presidente

xxxxxxxxxxxxx

Davi Alcolumbre (DEM/AP), deve publicar dois novos

atos nesta segunda-feira (16/03) para complementar

as medidas de prevenção. Segundo noticiado,

audiências públicas somente serão realizadas

mediante autorização do presidente e senadores

com mais de 65 anos terão suas ausências

justificadas.

O Congresso Nacional é, naturalmente, um ambiente

com grande fluxo de pessoas. É improvável que suas

atividades sejam completamente suspensas.

Primeiro pelo receio de instaurar pânico geral e pela

necessidade de deliberar pautas orçamentárias e de

interesse público para precauções contra o próprio

vírus. É importante que sejam observadas as

medidas preventivas, haja vista que comitivas que se

deslocaram na semana passada já propagaram o

vírus em casos confirmados, como o Sen. Nelsinho

Trad (PSD/MS). Dessa forma, devem prevalecer

somente as medidas de contenção de fluxo e formas

flexíveis de cumprimento da jornada de trabalho,

como o trabalho remoto e maior utilização de

aplicativos de mensagens.

Desde o início do surto de Coronavírus no final de

dezembro de 2019, em Wuhan, na China central, o

governo brasileiro tem buscado tomar providências

para prevenir a contaminação em massa e de forma

muito rápida entre a população. Foi apenas no final

de fevereiro, no entanto, que o primeiro caso no

Brasil foi confirmado pelas autoridades. Desde

então, os casos confirmados no Brasil já beiram

duas centenas e a expectativa do governo é de que

os números piorem bastante nos próximos dias.

Diante deste cenário, as instituições no país têm

buscado formas de continuar seu funcionamento e

evitar prejuízos políticos e econômicos, mesmo em

meio às diversas restrições estabelecidas

para evitar aglomeração entre pessoas.

Cenário Geral
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Câmara e Senado alteram 
dinâmica interna para evitar 
propagação do Coronavírus

1. Os possíveis  impactos na agenda do 
Congresso 

PLN%202/2020
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/140868
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/140869


Diante da situação instaurada, especula-se como o trabalho nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

seguirá sem que as autoridades e servidores que frequentam os respectivos locais públicos sejam

colocados em risco. Em muitos países, e, até mesmo no Brasil, medidas de isolamento estão sendo

tomadas. No entanto, a agenda política e econômica ainda é vista como prioridade, principalmente nesse

momento, para mitigar os efeitos econômicos que a chegada do vírus pode causar.

Para mitigar esses efeitos, é importante que soluções criativas sejam tomadas e que a vida política se

adapte, na medida do possível, à nova rotina. Com as incertezas da semana que chega e as diversas

pautas que necessitam ser votadas, essas soluções podem ir de reuniões virtuais a acordos prévios por

aplicativos de mensagens. Nesse aspecto, a construção desses acordos pode ter maior relevância, já que,

na Câmara, é possível que sejam pautados em Plenário apenas projetos consensuais. No Senado, os

senadores com mais de 65 anos ou em grupo de risco terão suas faltas justificadas, além da adoção do

regime de teletrabalho em alguns casos e Órgãos. Tais providências visam evitar a imagem de um país

paralisado, sem vida política e uma eventual catástrofe econômica.
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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 905/2019 – Programa Verde 
e Amarelo
Situação: 17/03 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

MPV 910/2019 – Regularização 
fundiária 
Situação: 17/03 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório.

De olho nas MPsparlamentares estão sendo desencorajados a comparecer ao plenário

através de medidas das próprias casas legislativas.

A possível suspensão pode afetar também o cronograma das Reformas

Tributária e Administrativa. A primeira está em discussão na Comissão

Mista, que pode receber o ministro Paulo Guedes, na terça-feira, que deve

apresentar a proposta do governo. Pelo plano de trabalho, o relator

Aguinaldo Ribeiro (PP/PB) pretende apresentar seu relatório no final do

mês de abril. Caso a audiência pública seja mantida, há possibilidade de

que seja proibida a presença de público externo, e que seja pequena a

presença de parlamentares. Para que o calendário seja mantido, os

deputados podem realizar as demais audiências, neste primeiro

momento, mantendo o público reduzido, ou até mesmo com transmissão

exclusivamente on-line.

Além disso, com a dificuldade de atingimento de quórum pelos plenários

da Câmara e do Senado, quatro medidas provisórias, que perdem

eficácia até o fim de março, correm o risco de caducarem, são

elas: MP 898/2019 (Abono natalino do Programa Bolsa Família), MP

899/2019 (contribuinte legal), MP 900/2019 (Fundo ambiental) e

MP 901/2019 (Transferência de terras da União a Roraima e

Amapá). Com esta situação extraordinária, podem haver mudanças no

cronograma de tramitação das MPs, como o congelamento dos prazos,

para evitar que as medidas caiam.
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2.  As soluções que o Congresso poderá buscar 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139393
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139427
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139444
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/139448


Medidas do Executivo para evitar a propagação do vírus 

Até o fechamento desta edição, medidas de contenção contra a transmissão do vírus já haviam sido

adotadas também pelo Poder Executivo. No âmbito federal, foi ativado pelo Ministério da Saúde (MS), em

janeiro, o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Covid-19), que posteriormente lançou

o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus, o qual descreve as ações a

serem seguidas pela pasta durante o surto da doença. Dentre estas ações, destacam-se os planos de

isolamento, previstos pela Lei nº 13.979/2020 (que determinou as medidas para enfrentamento ao novo vírus)

e posteriormente regulamentados pela Portaria nº 356/2020, publicada pelo Ministério na última quinta-feira

(12/03). Com a publicação desta Portaria, a pasta operacionalizou medidas de isolamento, onde médicos

poderão prescrever a separação de pacientes e determinar exames compulsórios.

O ministério da Saúde também publicou, na quarta-feira (11/03), um edital para a contratação mais 5,8 mil

médicos, com a finalidade de reforçar as equipes de saúde, e recomendou às autoridades regionais que

eventos de massa governamentais, esportivos, culturais, comerciais e religiosos devem ser cancelados ou

adiados. Alguns estados estão acatando tais recomendação, como é o caso do Distrito Federal e de São

Paulo, onde aulas e eventos públicos foram suspensos por determinação dos Governadores Ibaneis Rocha e

João Doria, respectivamente.

Estas medidas já afetam a rotina de trabalho nas agências reguladoras e ministérios. A Agência Nacional do

Petróleo (ANP) adiou, sem definição de nova data, a audiência pública que discutiria a Resolução ANP nº

30/2014, que trata da regulamentação do Plano de Avaliação de Descobertas (PAD), marcada para a próxima

terça-feira (17/03). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por sua vez, proibiu temporariamente o

acesso da população à reunião pública de diretoria, que acontece todas às terças-feiras. No Ministério da

Educação (MEC) foi criado o Comitê Operativo de Emergência do MEC, formado por entidades educacionais

representativas das escolas e universidades brasileiras, para garantir a organização e o comprimento das

orientações acerca das suspensões das atividades letivas.
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2. As medidas econômicas

Na área econômica, a primeira medida, anunciada em 12/03, antecipou o pagamento da primeira parcela do

13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS para abril, o que resulta na injeção de R$ 23 bilhões no

mercado de consumo. Além disso, foi suspensa a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias,

evitando, portanto, a aglomeração do principal grupo de risco.

O Governo estuda prorrogar o vencimento de tributos federais, reduzir os juros do empréstimo consignado de

beneficiários do INSS, zerar a alíquota do imposto de importação para equipamentos médicos, estimular

a abertura de linhas de crédito para setores prejudicados e a utilizar os valores referentes ao PIS/PASEP não

sacados pelos titulares visando a mitigação dos impactos causados pela pandemia no Brasil.

1. As medidas para contenção

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=608&pagina=1&data=11/03/2020&totalArquivos=6
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2014/maio&item=ranp-30--2014


A principal corrida no Governo Federal, contudo, é pela realocação ágil de recursos orçamentários para que

não falte suporte ao sistema de saúde brasileiro. Até o momento, R$ 5 bilhões já foram garantidos à saúde e o

Ministro Paulo Guedes (Economia) tem pressionado os parlamentares para que destinem mais dinheiro do

orçamento impositivo para reforço da estrutura de combate ao coronavírus.
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Crise política em meio à crise socioeconômica 
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Apesar desse cenário socioeconômico, a crise política aparenta não dar sinais de trégua. O ministro da

Economia, Paulo Guedes, afirmou que o momento é de entendimento e que o Congresso deve trabalhar para

aprovar as Reformas, como uma resposta à crise que está se estabeleceu. Apesar do tom apaziguador de

Guedes, no último domingo (15/03), o presidente Jair Bolsonaro mostrou seu apoio às manifestações pró-

governo e contra e Congresso Nacional e STF que ocorreram Brasil afora. Na semana anterior, o presidente

havia dito que as manifestações, até o momento apoiadas por ele, deveriam ser canceladas, e

que aglomerações deveriam ser evitadas, indo de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), e o presidente do Senado Federal,

Davi Alcolumbre (DEM/AP), demonstraram insatisfação com a atitude de apoio de Bolsonaro às

manifestações. Ainda no último domingo, o presidente demostrou estar descontente com os impasses com

o Congresso no que diz respeito ao Orçamento, uma vez que o controle das finanças públicas foi motivo de

grandes embates nos últimos dias. Independentemente de o clima de animosidade perdurar, os poderes

Executivo e Legislativo devem trabalhar em conjunto para buscar soluções e dar respostas à crise. Na

semana passada, o Congresso sinalizou que possivelmente liberará R$ 5 bilhões de emendas parlamentares

para ações de combate ao novo Coronavírus.
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