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Brasília, 29 de setembro de 2020. 

 

Novo e DEM querem endurecer 
reforma administrativa; 
oposição tenta suavizar 

 

Os partidos se movimentam para propor 

alterações à reforma administrativa. Por 

se tratar de uma proposta de emenda à 

Constituição (PEC), as sugestões 

precisam das assinaturas de 171 

deputados para serem analisadas. 

Bancadas favoráveis à reforma, como a 

do Novo e a do DEM, já correm atrás de 

assinaturas para endurecer a proposta 

enviada pelo governo. 

O avanço da matéria depende da 

instalação da Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ)  da Câmara, algo que 

ainda não tem previsão de acontecer. 

 

Ainda não foi aberto o prazo para envio 

de emendas, mas o Novo já definiu que 

vai apresentar pelo menos cinco pedidos 

de alteração no texto de autoria do 

Palácio do Planalto. A ideia do partido é 

propor a inclusão dos atuais servidores e 

de membros de poderes nas alterações da 

reforma, e definir o processo de 

contratação de cargos comissionados. Há 

também a proposta de proibir que a 

remuneração 

do funcionalismo ultrapasse o teto 

constitucional – mesmo quando há 

cargos acumulados e vedação à 

possibilidade da diminuição de férias em 

troca de salários maiores. 

 

O líder do DEM, o deputado 

federal Efraim Filho (PB), disse que a 

sigla vai apresentar, por meio do 

deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), 

uma emenda para incluir juízes, 

promotores, procuradores e 

desembargadores na reforma. 

Entre outros pontos, a reforma acaba 

com a estabilidade dos futuros 

servidores públicos e dá fim a uma série 

de benefícios automáticos que são 

concedidos com a progressão na carreira. 

São exceções para o fim da estabilidade 

os servidores efetivados antes da 

mudança na Constituição, as carreiras 

típicas de Estado, militares, promotores, 

juízes, desembargadores, políticos e 

procuradores. 

Os partidos de oposição ao governo 

federal também se organizam para tentar 

alterar a PEC. O líder do PT na 

Câmara, Enio Verri (PR), declarou que 

a bancada ainda discute quais emendas 

apresentará para tentar atenuar os efeitos 

da reforma sobre o serviço público. 

O deputado Eduardo Cury (PSDB-SP) 

afirmou que vai apresentar emendas para 

regulamentar a contratação de cargos 

comissionados. A ideia é criar um limite 

máximo para o número de cargos de 

livre comissionamento em relação ao 

total de servidores. 

"Hoje existem abusos em muitos 

lugares, e em outros, o MP [Ministério 

Público] e Judiciário tem interpretações 

diferentes dependendo da cidade ou 

https://congressoemfoco.uol.com.br/economia/governo-quer-permitir-demissao-de-servidor-por-desempenho-insuficiente/
https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/pec/
https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/pec/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/disputa-pelo-comando-da-ccj-e-empecilho-ao-avanco-da-reforma-administrativa/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/disputa-pelo-comando-da-ccj-e-empecilho-ao-avanco-da-reforma-administrativa/
https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/novo
https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/funcionalismo-publico/
https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/DEM
https://radar.congressoemfoco.com.br/parlamentar/1141422
https://radar.congressoemfoco.com.br/parlamentar/1204536
https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/PT
https://radar.congressoemfoco.com.br/parlamentar/1132504
https://radar.congressoemfoco.com.br/parlamentar/1178977/perfil
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estado, causando enorme insegurança 

jurídica ao bom gestor", declarou o 

tucano. 

O líder do PDT, deputado Wolney 

Queiroz (PE), afirmou que a sigla vai 

apresentar cinco emendas. Uma delas 

retira o trecho que dá para a Presidência 

o poder de excluir órgãos sem a 

autorização do Congresso. Outra proíbe 

que estruturas físicas e recursos 

humanos de órgãos públicos sejam 

compartilhados com empresas privadas. 

Uma emenda do PDT também suprime o 

fim da estabilidade para os futuros 

servidores que não forem das carreiras 

típicas de Estado, ou seja, a estabilidade 

é mantida para todas as categorias. 

Uma mudança sugerida pelo partido 

garante ao servidor contratado por tempo 

indeterminado direitos trabalhistas como 

13º salário, FGTS e seguro-desemprego. 

A quinta emenda muda o vínculo de 

experiência, ou seja, o prazo que o 

servidor tem de cumprir entre o concurso 

público e a efetivação no cargo, e retira 

o prazo mínimo de três anos para que ele 

aconteça e garante que o salário nesse 

estágio seja igual ao salário do servidor 

no início da carreira. 

Fonte: Congresso em Foco 

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/emend

as-reforma-administrativa-camara/?fbclid=IwAR2-

4zbbDBoPUSnMli2zVYuA-

jqnGtoF15_ixAh7UMpiIxvoKzoY87Xc2e0 

 

 

 

 

 

Comissão Mista de Orçamento 

será instalada nesta terça-feira 

A Comissão Mista de Orçamento 

(CMO), responsável por debater e votar 

as leis orçamentárias para 2021, será 

instalada nesta terça-feira (29) às 9h. De 

acordo com informações prestadas pela 

Presidência do Senado, a reunião será 

remota. Os membros vão eleger o 

presidente do colegiado, que deverá ser 

um deputado, seguindo a regra de 

alternância para ocupação do cargo entre 

Câmara e Senado. 

Entre as funções da comissão está a 

análise e votação do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) de 2021, o 

PLN 28/2020, enviado pelo governo 

federal no final de agosto. O relator da 

proposta é o senador Marcio Bittar 

(MDB-RO), que terá a missão de 

apresentar um relatório com a previsão 

de receitas e despesas da União para o 

ano que vem considerando os impactos 

econômicos e sociais da pandemia de 

covid-19. 

LDO  - Entre outras matérias 

orçamentárias, a CMO também é 

responsável por analisar o projeto da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para 

2021 (PLDO - PLN 9/2020), que 

estabelece os parâmetros do orçamento 

para o ano que vem e que foi enviado 

pelo Poder Executivo em 15 de abril. 

Diante dos efeitos da pandemia nas 

contas públicas, a equipe econômica 

sugeriu na LDO a adoção de uma meta 

fiscal flexível em 2021, diferentemente 

https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/PDT
https://radar.congressoemfoco.com.br/parlamentar/174439
https://radar.congressoemfoco.com.br/parlamentar/174439
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/emendas-reforma-administrativa-camara/?fbclid=IwAR2-4zbbDBoPUSnMli2zVYuA-jqnGtoF15_ixAh7UMpiIxvoKzoY87Xc2e0
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/emendas-reforma-administrativa-camara/?fbclid=IwAR2-4zbbDBoPUSnMli2zVYuA-jqnGtoF15_ixAh7UMpiIxvoKzoY87Xc2e0
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/emendas-reforma-administrativa-camara/?fbclid=IwAR2-4zbbDBoPUSnMli2zVYuA-jqnGtoF15_ixAh7UMpiIxvoKzoY87Xc2e0
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/emendas-reforma-administrativa-camara/?fbclid=IwAR2-4zbbDBoPUSnMli2zVYuA-jqnGtoF15_ixAh7UMpiIxvoKzoY87Xc2e0
http://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/144429
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/28/15/executivo-encaminha-proposta-de-ldo-para-2021-com-meta-fiscal-flexivel
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/28/15/executivo-encaminha-proposta-de-ldo-para-2021-com-meta-fiscal-flexivel
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/28/15/executivo-encaminha-proposta-de-ldo-para-2021-com-meta-fiscal-flexivel
http://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/141576


 

ALEXANDRE MARQUES alexandre.tmarques@gmail.com  

  

dos objetivos fixos adotados em anos 

anteriores. 

Criada pela Constituição de 1988, a 

Comissão de Orçamento examina e 

emite parecer sobre projetos 

orçamentários e contas apresentadas 

anualmente pelo presidente da 

República. Também exerce o 

acompanhamento e a fiscalização do 

Orçamento da União. Ela é composta 

por 42 parlamentares titulares, sendo 31 

deputados e 11 senadores, e possui igual 

número de suplentes. 

O colegiado analisa também o Plano 

Plurianual (PPA). No ano passado, a 

comissão aprovou o PPA para os anos de 

2020 até 2023, que virou a Lei 13.971, 

de 2019. Ou seja, um novo PPA só terá 

que ser elaborado em 2023, para orientar 

os anos de 2024 até 2027. Também é 

atribuição da CMO dar parecer sobre os 

projetos de lei do Congresso Nacional 

(PLNs) que tratam de créditos 

orçamentários extraordinários.  

Fonte: Agência Senado 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2

020/09/28/comissao-mista-de-orcamento-sera-

instalada-nesta-terca-

feira?utm_source=hpsenado&utm_medium=caro

usel_1&utm_campaign=carousel 

Maia cobra regulamentação 

urgente do teto de gastos 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), defendeu a regulamentação 

urgente do teto de gastos para evitar 

mais uma crise. A regulamentação do 

teto estabelece gatilhos fiscais que 

devem ser acionados em caso de ameaça 

ao limite de despesas do governo. 

Segundo ele, é necessário transparência 

e foco para não adiar ainda mais a 

recuperação econômica provocada pela 

pandemia. 

“O governo e o Congresso precisam 

enfrentar o desafio de regulamentar o 

teto de gastos JÁ. Essa indefinição pode 

provocar mais uma crise que vai 

impactar a vida dos brasileiros, adiando 

ainda mais a recuperação econômica 

provocada pela pandemia”, afirmou o 

presidente da Câmara por meio de sua 

rede social. 

Renda Cidadã: Após reunião no 

Alvorada com o presidente Jair 

Bolsonaro, nesta segunda-feira (28), o 

relator da chamada PEC Emergencial 

(PEC 186/19), senador Márcio Bittar 

(MDB-AC), explicou que os recursos 

para pagar o novo programa social do 

governo, o Renda Cidadã, virão do 

Fundeb e de verbas no Orçamento 

reservadas para o pagamento de 

precatórios. 

Bittar afirmou que a medida vai constar 

do parecer que deve ser apresentado nos 

próximos dias à PEC Emergencial, 

proposta em análise no Senado, que 

originalmente apresenta ações para o 

controle do crescimento das despesas 

obrigatórias e de reequilíbrio fiscal. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/28/comissao-mista-de-orcamento-sera-instalada-nesta-terca-feira?utm_source=hpsenado&utm_medium=carousel_1&utm_campaign=carousel
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/28/comissao-mista-de-orcamento-sera-instalada-nesta-terca-feira?utm_source=hpsenado&utm_medium=carousel_1&utm_campaign=carousel
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/28/comissao-mista-de-orcamento-sera-instalada-nesta-terca-feira?utm_source=hpsenado&utm_medium=carousel_1&utm_campaign=carousel
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/28/comissao-mista-de-orcamento-sera-instalada-nesta-terca-feira?utm_source=hpsenado&utm_medium=carousel_1&utm_campaign=carousel
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/28/comissao-mista-de-orcamento-sera-instalada-nesta-terca-feira?utm_source=hpsenado&utm_medium=carousel_1&utm_campaign=carousel
https://www.camara.leg.br/deputados/74693
https://www.camara.leg.br/deputados/74693
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Tema: Sessão para a votação de 

propostas legislativas 

Local: Plenário da Câmara dos 

Deputados 

Início: 29/09/2020 às 13h55 

Situação: Convocada 

 

• PL 9382/2017 - Dispõe sobre o 

exercício profissional e 

condições de trabalho do 

profissional tradutor, guia-

intérprete e intérprete de Libras, 

revogando a Lei nº 12.319, de 1º 

de setembro de 2010. 

Autora: da Comissão de Defesa 

dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência 

• PL 7843/2017 - Institui regras e 

instrumentos para a eficiência 

pública. 

Autores: Alessandro Molon 

(REDE-RJ) , Professor Israel 

Batista (PV-DF) , Mariana 

Carvalho (PSDB-RO) , Rodrigo 

Coelho (PSB-SC) , João H. 

Campos (PSB-PE) , Vinicius Poit 

(NOVO-SP) , Luisa Canziani 

(PTB-PR) , Tiago Mitraud 

(NOVO-MG) , Marcelo Calero 

(CIDADANIA-RJ) , Paulo 

Ganime (NOVO-RJ) 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166683
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2141142

