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Comissão aprova 
tributação 
simplificada 
a microempresas

O senador Renan Calheiros, que preside o Senado e o 
Congresso Nacional, disse não acreditar na necessi-
dade de uma convocação para votar o Orçamento de 
2015 durante o recesso parlamentar, como sugeriu o 

senador Romero Jucá, relator da proposta. O objetivo 
da autoconvocação seria permitir que parlamenta-
res não reeleitos ou que estão deixando o Congresso 
pudessem apresentar emendas ao texto. | 2

Renan defende votação do 
Orçamento ainda neste ano
Presidente do Congresso quer um esforço do Legislativo até o dia 22 de dezembro

Em audiência na Comissão de Esporte, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, garantiu que as Olimpíadas 
na cidade deixarão um grande legado, com economia de recursos públicos e cumprimento do cronograma de 
obras. Paes disse que a história dos jogos será diferente do que foi a “história confusa da Copa do Mundo”.

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Jaelson Lucas / SMCS

Olimpíadas do 
Rio de Janeiro | 4

| 3
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A Câmara dos Deputados lança 
hoje, às 17h, no Salão Nobre, o livro 
“Os Palácios Originais de Brasília”, 
do arquiteto Elcio Gomes da Silva. O 
evento comemora o dia de nascimen-
to do arquiteto Oscar Niemeyer - 15 
de dezembro - e o Dia Nacional do 
Arquiteto e Urbanista, comemorado 
na mesma data.

No livro, publicado pelas Edições 
Câmara, Elcio Gomes da Silva des-
creve as diversas etapas de constru-
ção dos primeiros palácios erguidos 
para a inauguração de Brasília - pa-

ECONOMIA | Comissão mista sugeriu a autoconvocação no período de 23 de dezembro até 31 de janeiro 

Renan quer votar Orçamento antes do recesso

ARQUITETURA | Tese analisa quatro obras da capital

Câmara lança hoje livro sobre 
os palácios de Oscar Niemeyer

lácios da Alvorada, do Congresso Na-
cional, do Planalto e do Supremo Tri-
bunal Federal.

São mais de 400 páginas ilustra-
das com fotografias de maquetes e 
desenhos originais de Oscar Nie-
meyer e Joaquim Cardozo, produzi-
dos entre 1956 e 1960, além de dese-
nhos especialmente elaborados para 
a publicação.

A obra é resultado da tese de dou-
torado do autor, que é servidor da Câ-
mara, lotado no Departamento Téc-
nico (Detec),

O presidente do Senado e do Con-
gresso Nacional, Renan Calheiros, 
defendeu um esforço do Congresso 
para votar o orçamento de 2015 até o 
encerramento dos trabalhos legisla-
tivos, que ocorre em 22 de dezembro.

Renan Calheiros  disse não acre-
ditar que seja necessária uma auto-
convocação para votar a proposta 
de Lei Orçamentária Anual (LOA - 

PLN13/14)  durante o recesso par-
lamentar, como sugeriu o senador 
Romero Jucá (PMDB-RR) na reunião 
da última quarta-feira da Comissão 
Mista de Orçamento.

O objetivo da autoconvocação 
seria permitir que os parlamentares 
não reeleitos ou que estão deixan-
do o Congresso pudessem apresen-
tar emendas ao novo orçamento, e 

que elas fossem  de fato incorpora-
das com a votação antes da nova le-
gislatura, que começa em fevereiro 
de 2015.

Maioria absoluta - A convocação 
extraordinária por parte dos próprios 
parlamentares é prevista na Cons-
tituição e depende de aprovação 
da maioria absoluta dos deputados 
(257) e dos senadores (41). Os parla-

mentares não recebem verba extra 
durante o período.

Segundo o presidente do Senado, 
embora o Executivo “talvez até pre-
fira começar o ano sem orçamento”, 
devido à indefinição sobre o tama-
nho do ajuste fiscal previsto, esse se-
ria mais um motivo para que o Le-
gislativo se esforce para cumprir a 
tarefa de aprová-lo.

Membros da Comissão de Orçamento 
levantaram na quarta passada a 
hipótese da autoconvocação

Luís Macedo
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A Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio 
aprovou na quarta-feira (10) propos-
ta que desonera as micro e peque-
nas empresas ao limitar o regime de 
substituição tributária apenas para 
certos setores. O texto aprovado é 
um substitutivo do relator, deputa-
do Augusto Coutinho (SD-PE), ao 
Projeto de Lei Complementar (PLP) 
389/14, do Senado.

A substituição tributária exige 
que as empresas paguem antecipa-
damente a alíquota cheia do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), em vez de recolher 
o imposto ao longo da cadeia. A pro-
posta que veio do Senado estabelece 
que cerca de 60 setores continuem 
pagando o ICMS nos moldes da subs-
tituição.

Competitividade - O fim da subs-
tituição tributária pretende melho-
rar o caixa das pequenas empresas e 
aumentar a competitividade. No mo-
delo atual, muitas firmas pequenas 
compram produtos que vêm com o 
ICMS embutido no preço, pagando 
o imposto antes mesmo de vender 
ou usar o produto, diminuindo sua 
competitividade em relação a outras 
empresas não optantes pelo Simples 
Nacional.

“Com a expansão do sistema de 
substituição tributária, muitas em-
presas de pequeno porte passaram 
a integrá-lo, sendo recolocadas no 
sistema normal de recolhimento com 
recebimento antecipado e com base 
de cálculo cada vez mais ampliada, 
anulando os benefícios do Estatuto 
da Microempresa”, observou Augus-
to Coutinho.

Recolhimento do imposto - O 
substitutivo acrescenta dispositivo 
ao projeto para impedir que uma mi-

Foi aprovada pela pela Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio proposta que in-
clui a cadeia produtiva de joias e bi-
juterias no regime de desoneração da 
folha de pagamento.

A medida está prevista no Projeto 
de Lei 7139/14, do deputado Mauro 
Lopes (PMDB-MG), e recebeu pare-
cer pela aprovação do relator, depu-
tado Ronaldo Zulke (PT-RS).

De acordo com o texto, a contri-
buição previdenciária devida pelas 
empresas de joias deixa de ser apura-
da com base na folha de pagamentos 
e passa a ser calculada sobre a receita 
bruta. As empresas produtoras con-
tribuirão com a alíquota de 1% so-
bre a receita bruta em substituição 

De acordo com o  PLP 389/14, 
continuam na substituição tribu-
tária cerca de 60 setores varia-
dos, como combustíveis; energia 
elétrica; cigarros; bebidas; óleos 
e azeites; farinha de trigo e mas-
sas; açúcares; carnes; cereais; 
chocolates; café e mate; rações 
para animais; veículos e peças; 
medicamentos; perfumes e pro-
dutos de higiene pessoal; telhas e 
caixas d’água; sabão em pó e líqui-
dos para roupas; papéis; plásticos; 
cimentos; eletrônicos, eletroele-
trônicos e eletrodomésticos; ser-
viços sujeitos atualmente a esse 
mecanismo.

A substituição tributária só 
será aplicada para produtos fabri-
cados em escala industrial no caso 
de telhas, cerâmicas, detergentes 
e alguns alimentos (bebidas não 
alcóolicas; massas; lácteos; car-
nes; preparações à base de cereais; 
chocolates; produtos de padaria 
e da indústria de bolachas e bis-
coitos; preparações para molhos 
e molhos preparados: preparações 
de produtos vegetais).

Semelhança - A proposta do 
Senado é igual a texto já aprovado 
pela Câmara em junho como par-
te da reforma do Supersimples. O 
texto em análise, no entanto, trata 
apenas da substituição tributária, 
enquanto ao aprovada na Câmara 
é mais amplo e concede a mais se-
tores o regime especial.

O texto revoga itens da 
legislação para evitar que 
os estados imponham às 
empresas outros ônus que 
poderiam anular os objetivos 
do Simples Nacional

TRIBUTAÇÃO | Hoje, muitas firmas pequenas compram produtos que já vêm com o ICMS embutido no preço

Aprovada desoneração para pequenas empresas

cro ou pequena empresa seja subs-
tituta tributária do ICMS relativo 
a operações cujo destinatário seja 
uma empresa de maior porte. Neste 
caso, caberá à empresa maior a res-
ponsabilidade pelo recolhimento do 
imposto.

tuta tributária. Esse prazo não pode-
rá ser menor que o estabelecido para 
os não optantes do Simples. O objeti-
vo é minimizar o impacto financeiro 
no fluxo de caixa da empresa de pe-
queno porte, ajustando o prazo de 
pagamento do imposto ao tempo de 
recebimento financeiro da empresa, 
pelas vendas realizadas.

São revogados alguns itens da le-
gislação vigente para evitar que os 
estados imponham às micro e peque-
nas empresas outros ônus tributários 
que poderiam anular os propósitos 
do Simples Nacional.

Tramitação - O texto ainda será 
analisado pelas comissões de Finan-
ças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Para ser apro-
vada no Plenário, precisa do voto de 
pelo menos 257 deputados.

Substituição 
tributária atinge 
60 setores

O fim da substituição tributária pretende melhorar o caixa das pequenas empresas

Zulke: mecanismo de compensação

Setor de joias e bijuterias pode ser beneficiado por sistema
às contribuições de 20% sobre o valor 
da folha de pagamentos.

Distorção - Ronaldo Zulke acredi-
ta que a proposta pode atenuar uma 
distorção da qual as produtoras de 
joias são vítimas. Utilizando um ar-
gumento de Mauro Lopes, o relator 
observou que essas empresas são 
prejudicadas pelo custo alto de seus 
insumos, o que contribui para que 
elas tenham faturamento expressi-
vo com a venda de seus produtos e 
saiam prematuramente, quando ain-
da não possuem um porte expressi-
vo, do regime tributário voltado para 
as pequenas e microempresas.

“O critério de permanência no 
Simples é estipulado apenas em re-
lação à receita bruta, e não em rela-

ção ao lucro”, explicou o relator.
O deputado entendeu ainda que o 

incentivo à expansão e à formaliza-
ção de empresas do segmento poderá 
reduzir os impactos fiscais da medi-
da. “Um número maior de empresas 
do setor poderia deixar o regime in-
centivado do Simples e passar a reco-
lher tributos mediante a sistemática 
de lucro presumido, o que acarreta-
ria uma elevação da arrecadação tri-
butária que poderia compensar a de-
soneração proposta”, explicou.

Tramitação - O projeto, que tra-
mita em caráter conclusivo, será 
analisado também pelas comissões 
de Finanças e Tributação (inclusive 
quanto ao mérito); e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Outro item concede aos optantes 
do Simples Nacional um prazo maior 
para recolhimento do ICMS nas ope-
rações em que a empresa seja substi-

Acervo Câmara dos Deputados

Antonio Araújo



15 de dezembro de 20144 | JORNAL DA CÂMARA 

Em entrevista após a ausdiência, Eduardo Paes disse que os jogos são uma oportunidade de mostrar outra imagem do Brasil

OLIMPíADAS | Durante audiência na Comissão de Esporte, prefeito do Rio afirma que o cronograma será cumprido

Paes promete economia de recursos públicos
O prefeito do Rio de Janeiro, Edu-

ardo Paes, afirmou nesta quinta-feira 
(11) que as Olimpíadas de 2016 na ci-
dade serão marcadas pela economia 
de recursos públicos, cumprimento 
do cronograma de obras e um grande 
volume de legado.

Paes participou de audiência pú-
blica da Comissão de Esporte da Câ-
mara dos Deputados. Segundo ele, do 
orçamento total de R$ 37,6 bilhões 
que estão sendo investidos nos jogos 
olímpicos, 57% vêm da iniciativa pri-
vada, enquanto os 43% restantes são 
públicos.

O maior volume do orçamento – 
R$ 24 bilhões – destina-se a obras de 
legado, que vão se converter em me-
lhorias de serviços para a população, 
como mobilidade urbana, saneamen-
to e drenagem.

O prefeito afirmou que todas as 
obras serão entregues dentro do cro-
nograma. Segundo ele, os primeiros 
estádios já estarão prontos em agosto 
de 2015 para os eventos-testes do Co-
mitê Olímpico Internacional.

Sem superfaturamento - Paes in-
formou que todas as licitações já fo-
ram feitas, que não haverá superfatu-
ramento nos preços das obras e que 
eventuais aditivos ficarão dentro da 
margem prevista em lei, de 25%.

O prefeito disse aos deputados que 
as Olimpíadas de 2016 não vão repetir 
os erros cometidos na preparação da 
Copa de 2014. “Eu tenho muita con-
vicção de que a história das Olimpía-
das é bastante diferente do que foi a 
história confusa da Copa do Mundo. O 
modelo construído e a maneira como 
está se fazendo, inclusive do ponto de 
vista orçamentário, são algo bastante 

diferente.”
“Quando as Olimpíadas vêm para 

o Brasil, temos que entender que é 
uma oportunidade de mostrar um a 
imagem diferente do país que atra-
sa licitações e superfatura preços”, 
acrescentou. “Então, desde o come-
ço, entendemos as Olimpíadas como 
uma enorme oportunidade de trans-
formação.”

Sem contestação - A audiência pú-
blica tinha deputados da maioria dos 

partidos da Câmara e ninguém con-
testou os números apresentados pelo 
prefeito do Rio.

Em novembro, integrantes da Co-
missão de Esporte fizeram uma visita 
técnica ao Parque Olímpico, na Bar-
ra da Tijuca, e à Vila dos Atletas, em 
Jacarepaguá.

O presidente da comissão, deputa-
do Damião Feliciano (PDT-PB), cons-
tatou o bom andamento das obras. 
“Nós fomos, com a comissão, visi-

tar o centro olímpico. As obras estão 
avançando com uma celeridade muito 
grande”.

Hotéis - Outro legado citado por 
Eduardo Paes, durante a audiência 
pública, diz respeito à rede hoteleira 
do Rio de Janeiro. Segundo o prefeito, 
o número de quartos de hotéis dis-
poníveis chegará a 40 mil em 2016, 
o dobro do registrado no ano em que 
a cidade foi escolhida como sede dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Gabriela Korossy


