
  
 

 
 

Destaques legislativos 12.02.21 
 

 

Agência Câmara 
 
Duas medidas provisórias que regeram o auxílio 
emergencial residual perderam a validade na quarta-feira 
(10): a MP 999/20, que abriu crédito de R$ 67,6 bilhões 
para o governo efetuar o pagamento do benefício; e a MP 
1000/20, que prorrogou a concessão do auxílio criado pelo 
Congresso para amparar as famílias durante a pandemia, 
mas com valor reduzido para R$ 300. 

 
Na prática, a perda de validade das MPs não altera nada, pois o auxílio emergencial já foi 
pago. Regimentalmente, cabe agora ao Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, 
as relações jurídicas do período em que a MP estava vigente. Se esse decreto não for editado 
no prazo de 60 dias, as relações jurídicas estabelecidas durante os 120 dias de vigência da 
norma permanecem regidas pelo teor das MPs. 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, e 
promulgou, nesta quinta-feira (11) o Projeto de Resolução 
6/21, da Mesa Diretora, que institui sistema híbrido de 
votações para permitir a volta do trabalho nas comissões, 
com a participação presencial e remota de deputados. O 
sistema remoto deve ser utilizado preferencialmente por 
deputados que estão no grupo de risco da Covid-19. 

 
Agência Senado 

Aguarda análise do Congresso Nacional o Plano Mais Brasil, que, entre outros objetivos, visa 
reduzir gastos públicos e revisar a distribuição de recursos entre União, estados e municípios. 
O plano é composto por três propostas de emenda à Constituição: a PEC Emergencial (PEC 
186/2019); a PEC da Revisão dos Fundos Públicos (PEC 187/2019); e a PEC do Pacto 
Federativo (PEC 188/2019). Esta é a quarta e última reportagem da série Caminhos da 
Economia, da TV Senado. 
 
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização (CMO) divulgou o cronograma para a 
tramitação do Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2021 
(PLN 28/2020). A previsão é de que a votação final no 
Congresso Nacional ocorra em 24 de março. Dessa forma, 
a CMO terá menos de 50 dias para analisar o Orçamento 
deste ano. 

 



  
 

O prazo para que deputados e senadores apresentem emendas ao texto vai até 1º de março. 
No dia 3 do mesmo mês, a CMO deve votar o parecer sobre a receita e o relatório preliminar 
do PLN 28/20. Os relatórios setoriais da despesa serão votados entre os dias 15 e 19. O 
relatório geral, até o 23 de março, assim como o encaminhamento do parecer à mesa do 
Congresso Nacional. 

Cada parlamentar poderá apresentar emendas individuais impositivas ao Orçamento no total 
de R$ 16.279.986, divisível em até 25 sugestões, todas de execução obrigatória. O cálculo foi 
feito ainda no ano passado pelas consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 
 
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (10) o 
novo marco legal do mercado de câmbio (PL 5.387/2019, 
do Poder Executivo). Entre outros pontos, a proposta abre 
espaço para bancos e instituições financeiras brasileiros 
investirem no exterior recursos captados no país ou no 
exterior, além de facilitar o uso da moeda brasileira em 
transações internacionais. O projeto será enviado ao 
Senado. 

 

De acordo com o substitutivo aprovado, do deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA), as 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central poderão usar esse 
dinheiro para alocar, investir, financiar ou emprestar no território nacional ou no estrangeiro.
  

 


