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Medidas Provisórias aprovadas:
PROJETOS APROVADOS – SESSÃO CONJUNTA DO
CONGRESSO NACIONAL:
MP 959/2020
Poder Executivo - Estabelece a operacionalização do pagamento do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do benefício emergencial mensal
de que trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, e prorroga a vacatio legis
da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que estabelece a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais - LGPD.
RESULTADO: Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, com a Emenda nº 128, de
redação, e a declaração de prejudicialidade do art. 4º, ficam prejudicadas a
Medida Provisória e as demais emendas a ela apresentadas. Sim: 74; Não: 0;
Abstenção: 0; Presidente: 1; Total: 75. A matéria vai à sanção.

MP 960/2020
Poder Executivo - Prorroga os prazos de suspensão de pagamentos de tributos previstos
nos atos concessórios do regime especial de drawback, que tenham sido prorrogados por
um ano pela autoridade fiscal e tenham termo em 2020.

RESULTADO: Aprovado o PLV, ficam prejudicadas a MPV e emendas a ela
apresentadas. A matéria vai à sanção.
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PROJETOS APROVADOS – CÂMARA DOS
DEPUTADOS
PL 5919/2019 (PLS 209/2015)
Superior Tribunal de Justiça - Dispõe sobre a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª
Região e dá outras providências.
RESULTADO: Aprovado com alterações. A matéria vai ao Senado Federal.

PL 6229/2005
Dep. Medeiros (PL/SP) - Altera o § 7º do art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, que "Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da
sociedade empresária", para submeter todos os créditos tributários à recuperação
judicial.
RESULTADO: Concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação integral
ou parcial das Emendas de Plenário de nºs 11, 13, 14 e 19, na forma da
Subemenda Substitutiva Global apresentada, e pela rejeição das demais. A
matéria vai ao Senado Federal.

PL 3364/2020
Dep. Fábio Schiochet (PSL/SC) - Institui o Regime Especial de Emergência para o
Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros - Remetup, baseado na
redução de tributos incidentes sobre esses serviços e sobre os insumos neles
empregados, com o objetivo de proteger o setor das graves consequências econômicas
oriundas das paralisações parciais ou totais de serviços de transportes públicos durante
a pandemia de Covid-19 e reduzir os prejuízos aos usuários.
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RESULTADO: Aprovado com alterações. A matéria vai ao Senado Federal.

PL 5977/2019
Superior Tribunal de Justiça - Dispõe sobre a transformação de cargos vagos de juiz
federal substituto no Quadro Permanente da Justiça Federal, em cargos de juiz dos
Tribunais Regionais Federais.
RESULTADO: Aprovado com alterações. A matéria vai ao Senado Federal.

PL 3932/2020
Superior Tribunal de Justiça - Dispõe sobre a transformação de cargos vagos de juiz
federal substituto no Quadro Permanente da Justiça Federal, em cargos de juiz dos
Tribunais Regionais Federais.
RESULTADO: Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal.

PROJETOS APROVADOS - SENADO FEDERAL
PEC 26/2020
Dep. Raquel Muniz (PSC/MG) - Altera a Constituição Federal para estabelecer critérios
de distribuição da cota municipal do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação (ICMS), para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos
entes federados, para tratar do planejamento na ordem social e para dispor sobre o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb); altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; e dá outras providências.
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RESULTADO: Aprovada, em primeiro turno, com a Emenda nº 1, de supressão.
Sim: 79; Não: 0; Abstenção: 0; Presidente: 1; Total: 80. Aprovada, em segundo
turno. Sim: 79; Não: 0; Abstenção: 0; Presidente: 1; Total: 80. A matéria foi
promulgada.

PLP 170/2020 (PLS 445/2017)
Sen. Cidinho Santos (PL/MT) - Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, incidente sobre
os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços
anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; institui o Comitê Gestor das
Obrigações Acessórias do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (CGOA); e altera
a referida Lei Complementar.

RESULTADO: Rejeitados os Requerimentos nºs 2102 e 2104, de 2020, de retirada
de pauta. Sim: 6; Não: 65; Abstenção: 0; Presidente: 1; Total: 72. Aprovado o PLP
nº 170/2020 (Substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS nº 445/2017), nos
termos do parecer. Sim: 66; Não: 3; Abst.: 0; Presidente: 1; Total: 70. A matéria
vai à sanção.

PL 2179/2020
Sen. Paulo Paim (PT/RS) - Dispõe sobre a obrigação dos órgãos e instituições de saúde
de promover o registro e cadastramento de dados relativos a marcadores etnico-raciais,
idade, gênero, condição de deficiência e localização dos pacientes por eles atendidos em
decorrência de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 (Covid19), e dá outras providências.
RESULTADO: Aprovado, com as Emendas nºs 2, 4, 5 e 6, e parcialmente com a
Emenda nº 3, na forma da Emenda nº 7 (substitutivo); e pela rejeição do PL nº
3411/2020. A matéria vai à Câmara dos Deputados. O PL nº 3411/2020, vai ao
Arquivo.
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PL 3058/2020
Dep. Pedro Westphalen (PP/RS) - Prorroga até 30 de setembro de 2020 a suspensão da
obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratadas pelos
prestadores de serviço de saúde, de qualquer natureza, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS); e dá outras providências.
RESULTADO: Aprovado. A matéria vai à sanção.
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