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físicas que tenham débitos com a Receita Federal
podem parcelar as dívidas em até 175 parcelas,
com abatimentos de juros e multas de mora.
O deputado Newton Cardoso Jr destacou a
importância de iniciativas para restabelecer a
saúde financeira dos contribuintes, principalmente
os empreendedores que geram empregos.
“Trabalhos como o desta comissão permitirão
resgatar alguns desses contribuintes e colocálos em condição de robustez para garantir o
pagamento de seus tributos. Que a gente possa
mudar esta mentalidade brasileira que enxerga o
fim do contribuinte como solução”, defendeu.
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Comissão mista aprova MP que
refinancia dívidas tributárias

Audiência
O presidente da comissão mista, senador Fernando
Bezerra Coelho (PSB-PE), ressaltou o esforço do
relator e dos demais parlamentares em ouvir
todos os setores envolvidos e aprovar um texto
representativo. “[Ouvimos] diversas entidades, a
Receita Federal, o governo federal, mas, sobretudo,
o setor produtivo nacional e valorizamos a
participação dos parlamentares, tanto dos
deputados federais como dos senadores”, afirmou.
A comissão mista encaminhou um ofício à Casa Civil
solicitando a prorrogação da MP até setembro, para
evitar que ela perca a validade antes da votação nos
Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.
Da Redação
Com informações da Agência Senado
Fonte: Agência Câmara Notícias.

A medida provisória cria o Programa Especial
de Regularização Tributária (Pert), uma
espécie de novo Refis, que regulariza débitos
com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional. Texto ainda precisa ser
votado nos plenários da Câmara e do Senado
A comissão mista que analisa a Medida Provisória
783/17, que institui um novo programa de
regularização tributária, aprovou o texto do
relator, deputado Newton Cardoso Jr (PMDB-MG).
Pela medida provisória, pessoas físicas e
jurídicas podem se beneficiar do Programa
Especial de Regularização Tributária junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
De acordo com o texto, as empresas e pessoas
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Projeto do governo reduz Floresta
Nacional do Jamanxim

Proposta transforma parte da floresta nacional
em área de proteção ambiental, que possui regras
de exploração menos rígidas. O tema já constou
de medida provisória vetada pelo presidente
Temer em junho e, agora, passa a tramitar
novamente na Câmara por meio de projeto de lei

PROJETO DESMEMBRA DA FLORESTA NACIONAL AS ÁREAS EM VERMELHO, QUE
SERÃO TRANSFORMADAS EM APA (FOTO: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE)
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Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de
Lei 8107/17, do Poder Executivo, que desmembra
26,45% da área da Floresta Nacional (Flona)
do Jamanxim para criação da Área de Proteção
Ambiental (APA) do Jamanxim, ambas localizadas
em Novo Progresso, no sudoeste do Pará.
Em florestas nacionais, são permitidas apenas
atividades de pesquisa e exploração sustentável,
como as praticadas por comunidades tradicionais
de ribeirinhos e extrativistas. Já áreas de proteção
ambiental possuem regras de exploração menos
rígidas, permitindo sua ocupação e exploração.
Segundo o projeto, a área da floresta sairá
dos atuais 1,32 milhão de hectares (pouco mais
do dobro do tamanho do Distrito Federal) para
953 mil hectares. E a APA terá outros 349 mil
hectares (26,45% da área original da Flona,
pouco acima de duas vezes o município de São
Paulo), dividida em quatro áreas diferentes.
A proposta permite a desapropriação de
todo imóvel rural privado na área da Flona
do Jamanxim pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
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Ocupação da APA
O morador que estiver na APA deve comprovar
ocupação e exploração da área antes de 13 de
fevereiro de 2006. O texto condiciona a propriedade
do imóvel à ausência de desmatamento ilegal
na área regularizada e preservação de pelo
menos 80% da área como floresta – como
previsto no Código Florestal (Lei 12.651/12). A
floresta preservada na área da APA terá uso
prioritário para manejo florestal sustentável.
A área de proteção será administrada
pelo ICMBio, que deverá adotar as medidas
necessárias para sua conservação.
De acordo com a exposição de motivos assinada
pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, a área
da Flona do Jamanxim tem sido palco de conflitos
fundiários e extração e garimpo ilegais, além de
grilagem de terra. “A criação da APA busca proteger
a diversidade biológica, disciplinar a ocupação da
região e fomentar o manejo florestal sustentável e a
conservação dos recursos hídricos”, afirma o ministro.
Segundo Sarney Filho, um projeto de lei
permitirá maior discussão do assunto, com
a sociedade em geral e com a comunidade
local, através de consultas públicas.
APA menor
O percentual de floresta transformado em APA é
menor que o previsto na Medida Provisória 756/16,
que foi vetada pelo presidente Michel Temer
em 20 de junho, após críticas de organizações
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ambientais. O texto original da MP estabelecia
que 41% da floresta viraria área de preservação,
enquanto o texto alterado pelo Congresso
transformava 37% da floresta em APA.
Na mensagem de veto à MP, o governo
argumentou que as alterações do Congresso
na medida provisória poderiam comprometer e
fragilizar a preservação ambiental da região.
Tramitação
O texto será analisado por uma comissão especial,
antes de seguir para o Plenário. A proposta
tramita em regime de urgência constitucional e,
assim, poderá ir diretamente para o Plenário e lá
ter o parecer da comissão especial analisado.
Fonte: Agência Câmara Notícias.

Congresso aprova primeira
LDO sob a vigência do teto de
gastos; texto vai à sanção

Texto aprovado mantém a meta fiscal
definida pelo governo, que prevê deficit
primário de R$ 131,3 bilhões para 2018.
Proposta será enviada para sanção
O Plenário do Congresso Nacional aprovou
nesta quinta-feira (13) a nova Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) do País, que vai orientar
a elaboração e a execução do orçamento de
2018. Deputados e senadores acolheram o
relatório da Comissão Mista de Orçamento,
aprovado na noite desta quarta. O texto (PLN
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1/17) irá agora para sanção presidencial.
A proposta foi relatada pelo deputado Marcus
Pestana (PSDB-MG). Um acordo de última hora,
chancelado por diversos partidos políticos, levou
o relator a apresentar um adendo no Plenário
que, entre outros pontos, torna o Fundo Partidário
despesa obrigatória em 2018. Isso o livra do
contingenciamento realizado a cada ano, que
incide apenas sobre as despesas não obrigatórias
(também chamadas de discricionárias).
Em 2017, parte da dotação do fundo é classificada
como despesa obrigatória e parte é discricionária.
Como 2018 é ano de eleições, os partidos querem ter
acesso aos recursos sem limitações orçamentárias.
Despesa obrigatória
Esta é a primeira LDO aprovada pelo Congresso sob
a vigência da Emenda Constitucional 95, que criou
o Novo Regime Fiscal (NRF). O NRF estabeleceu um
teto anual para as despesas primárias (obrigatórias e
discricionárias) dos poderes, com vigência até 2036.
O parecer de Pestana adaptou o projeto da LDO
às exigências do teto de gastos. Um dos pontos
principais do texto é a proibição de aumento de
despesa obrigatória, sujeita ao teto, por proposta
legislativa (como projeto de lei e medida provisória)
sem a devida compensação orçamentária em
outras despesas obrigatórias. O objetivo é
manter os gastos permanentes sob controle.
O relator explicou que as despesas do
próximo ano já estão no limite, não havendo
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espaço para aumento sem a compensação. As
despesas primárias sujeitas ao teto somaram R$
1,301 trilhão em 2017. Pelos critérios do NRF, o fator
de correção em 2018 será de 3% (equivalente ao
IPCA de julho de 2016 a junho de 2017). A correção
eleva a despesa primária para R$ 1,340 trilhão.
Segundo Pestana, o ganho entre os dois anos, de R$
39 bilhões, já está integralmente comprometido com
o crescimento esperado dos benefícios sociais e com
os reajustes do funcionalismo público já concedidos.
Cenário fiscal
A situação fiscal do País foi o ponto mais
abordado pelo deputado no Plenário. Pestana
reforçou os argumentos apresentados ontem na
Comissão de Orçamento e disse que a crise fiscal
é grave. “É fundamental o Congresso entender a
gravíssima situação das contas públicas”, afirmou.
O deputado disse ainda que o desequilíbrio
fiscal está no centro da crise econômica.
Durante a votação, que foi feita por acordo, o
deputado Bohn Gass (PT-RS) comentou o fato de esta
ser a primeira LDO aprovada com base na emenda
do teto de gastos. “Tem três aspectos problemáticos
nesse projeto. A estrutura pública, do ponto de
vista dos servidores, não está garantida. A tese da
LDO diz que só entra servidor se o outro sair. Mas
se quisermos ampliar a educação, tem que ter
mais professor, temos que ter mais servidores. O
segundo aspecto é que não estimula a economia.
E o terceiro: fica tudo congelado”, disse.
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Déficit primário
Além de disciplinar o próximo orçamento, a
LDO define meta fiscal do País no próximo ano.
O relatório final mantém a meta proposta pelo
governo. O texto prevê, para 2018, déficit primário
de R$ 132,5 bilhões para a União (governo
federal e estatais), uma redução de quase R$
10 bilhões em relação a 2017. Para este ano, o
déficit mirado é de R$ 142 bilhões para a União.
O governo federal responderá por um déficit
de R$ 129 bilhões. Estatais federais terão como
meta o déficit de R$ 3,5 bilhões, como já é
praxe, Eletrobras e Petrobras serão isentas
do esforço fiscal. Para estados e municípios,
a projeção é de superávit de R$ 1,2 bilhão.
No conjunto, a meta do setor público brasileiro é
um déficit primário de R$ 131,3 bilhões, o equivalente
a 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado
para o ano. “Não devemos nos acomodar diante
de um déficit primário desses”, afirmou Pestana.
O projeto estabelece a possibilidade de
compensação entre os resultados do governo, das
estatais e dos entes federados. Com isso, desde que
mantida a meta total de R$ 131,3 bilhões, o governo
poderá fazer mudanças no seu esforço fiscal ou no
das estatais durante a execução orçamentária.
Se os números propostos pelo governo
se confirmarem, o ano de 2018 será o quinto
consecutivo de déficit primário. Os saldos negativos
contribuem para o crescimento da dívida do governo.
Fonte: Agência Câmara Notícias. ▪
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SENADOR ROMERO JUCÁ (FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)

SENADO

MP que altera reforma trabalhista
'sai em alguns dias', diz Jucá

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDBRR), informou que já está pronta a minuta da
medida provisória alterando pontos da reforma
trabalhista aprovada pelo Senado na noite de terçafeira (11) e sancionada sem vetos pelo presidente
Michel Temer (Lei 13.467/2017). Segundo Jucá, há
tempo suficiente para que a MP tramite antes
que os efeitos da reforma se façam sentir.
– Essa medida provisória vai sair dentro de alguns
dias, mas é importante dizer também que essa lei que
nós sancionamos só vale daqui a 120 dias. Portanto,
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dentro desse prazo, a medida provisória vai alterar
a lei para que ela comece a valer - disse Jucá.
O líder da minoria, senador Humberto Costa (PTPE), teme que a medida provisória não seja aprovada
contemplando as alterações negociadas no Senado:
- Nós não temos nenhuma certeza, nenhuma
garantia de que os deputados e senadores vão
manter intacto esse texto que porventura venha
de uma nova medida provisória – afirmou.
A minuta prevê a alteração de diversos pontos
que foram objeto de negociação na Casa, como o
contrato de trabalho intermitente, o trabalho de
gestantes e lactantes em ambiente insalubre e os
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valores das reparações por danos extrapatrimoniais.
O parâmetro para fixação das reparações
judiciais passa a ser o teto dos benefícios da
Previdência, e não mais "o último salário do
ofendido". Para diversos senadores, o texto
original feria a isonomia entre os trabalhadores
que ganham mais e os que ganham menos.
O esboço da MP altera as condições em que se
permitiria o trabalho de gestantes em atividades
insalubres de grau “médio” ou “mínimo” e lactantes
“em qualquer grau”. Passa a ser necessário que
elas “voluntariamente” apresentem atestado
de saúde autorizando esse tipo de trabalho.
No texto sancionado, elas têm que apresentar
atestado "que recomende o afastamento".
Outro item da minuta esclarece que as
comissões de representantes dos empregados não
substituem o papel do sindicato nas negociações.
O trabalhador intermitente terá direito a benefícios
proporcionais, como férias, décimo-terceiro salário
e repouso remunerado. Receberá o aviso prévio e
poderá sacar 80% do FGTS, mas não terá direito ao
seguro-desemprego. A minuta exclui a multa para o
horista que aceitar uma convocação e não comparecer.
Pela minuta, os trabalhadores que no total
de um mês receberem menos de um salário
mínimo terão que complementar a diferença
para que a contribuição previdenciária seja
contabilizada para fins de aposentadoria.
Com informações da Rádio Senado
Fonte: Agência Senado
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MP cria fundo de apoio a projetos
de infraestrutura no país

Entrou em vigor nesta quinta-feira (13) a Medida
Provisória (MP) 786/2017, que cria um fundo
com recursos do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) para apoiar a elaboração
de projetos de infraestrutura no País.
O texto autoriza a União a destinar recursos
para fundo de financiamento de serviços técnicos
profissionais especializados, necessários para
apoiar a estruturação e o desenvolvimento
de projetos de concessão e parcerias públicoprivadas (PPPs) da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. O valor máximo
para os recursos será de R$ 180 milhões.
Serão dispensadas de licitação as empresas
beneficiárias do Fundo que realizarem
esses serviços de apoio para projetos de
concessão e PPPs em infraestrutura. Essa
dispensa poderá ocorrer apenas uma vez.
Entre outros dispositivos, a MP altera a Lei
11.578/2007, sobre os recursos para o PAC, e a Lei
12.712/2012, que criou a Agência Brasileira Gestora
de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF).
A MP foi editada nessa quinta-feira (12) pelo
presidente da República, Michel Temer, e foi
publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.
Para virar lei, precisa ser analisada por Comissão
Mista do Congresso Nacional e depois pelos Plenários
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Fonte: Agência Senado
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Indicados os integrantes da
comissão que funcionará
durante o recesso parlamentar

Foram indicados pelos partidos nesta quintafeira (13) os parlamentares que comporão a
Comissão Representativa do Congresso Nacional
para o período que vai de 18 a 31 de julho. Composta
por deputados e senadores, a comissão funciona
durante o recesso e exerce as atribuições de
caráter urgente que não possam aguardar o início
do período legislativo. Os integrantes do grupo
são escolhidos separadamente em cada Casa,
respeitando-se a proporcionalidade partidária.
No Senado, os seis titulares são os senadores
Waldemir Moka (PMDB-MS), Romero Jucá (PMDBRR), Dalírio Beber (PSDB-SC), João Capiberibe
(PSB-AP), Cidinho Santos (PR-MT) e Alvaro Dias
(Podemos-PR). Os suplentes são Elmano Ferrer
(PMDB-PI), Edison Lobão (PMDB-MA), Cristovam
Buarque (PPS-DF) e Romário (Podemos-RJ).
Na Câmara, os 17 deputados titulares são Alex
Canziani (PTB-PR), Antonio Bulhões (PRB-SP), Carlos
Henrique Gaguim (Pode-TO), Celso Jacob (PMDBRJ), Hildo Rocha (PMDB-MA), Roberto Balestra
(PP-GO), Rodrigo Maia (DEM-RJ), Carlos Zarattini
(PT-SP), José Guimarães (PT-CE), José Rocha (PRBA), Ronaldo Fonseca (PROS-DF), Victor Mendes
(PSD-MA), Antonio Carlos Mendes Thame (PV-SP),
Izalci Lucas (PSDB-DF), Tereza Cristina (PSB-MS),
Weverton Rocha (PDT-MA) e João Derly (Rede-RS).
Fonte: Agência Senado ▪

