Abit em Brasília: 27 de junho a 13 de julho de 2016.

Nas últimas semanas, o governo federal fez as seguintes publicações no Diário Oficial da
União:

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
PORTARIA Nº 546, DE 15 DE JUNHO DE 2016
Prorroga o prazo da consulta pública o texto técnico básico de revisão do Anexo 5 (Atividades
Perigosas em Motocicleta) da NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
Acesse aqui a publicação.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO RDC Nº 83, DE 17 DE JUNHO DE 2016
Dispõe sobre o “Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Lista de substâncias que não podem
ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes”.
Acesse aqui a publicação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 23 DE JUNHO DE 2016
Estabelece normas e procedimentos para o trânsito aduaneiro de exportação para carga a
granel com origem no recinto alfandegado da ZPE Ceará e destino no recinto alfandegado do
Porto de Fortaleza.
Acesse aqui a publicação.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
RESOLUÇÃO CAMEX Nº 47, DE 23 DE JUNHO DE 2016 – RETIFICAÇÃO
Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens
de Capital, na condição de Ex-tarifários.
Acesse aqui a publicação.

Neste mesmo período, no Congresso Nacional, foram apresentados os seguintes
projetos de lei relevantes para o setor:


PEC 242/2016: Cria o código comum do ICMS com o objetivo de evitar a guerra fiscal entre
os estados.
Autor: Deputado Goulart (PSD-SP)



PEC 241/2016: Altera o Ato das Disposições Constitucionais Trabalhistas, para o instituir o
novo Regime Fiscal.
Autor: Poder Executivo



PL 5743/2016: Obriga a destinação de espaços a estacionamentos para bicicletas em
empresas públicas e privadas.
Autor: Deputado Felipe Bornier (PROS-RJ)



PL 5738/2016: Altera redação da Consolidação das Leis do Trabalho para modificar o
Cálculo de adicional de insalubridade.
Autor: Deputado Victor Mendes (PSD-MA)



PL 5737/2016: Dispõe sobre o registro da hora de trabalho do funcionário.
Autor: Deputado Victor Mendes (PSD-MA)



PL 5735/2016: Dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras providências.
Autor Deputado Victor Mendes (PSD-MA)



PL 5729/2016: Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para tornar
facultativa a contribuição sindical anual.
Autor: Deputado Lindomar Garçon (PRB-RO)



PL 5718/2016: Altera Lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para dispor
sobre o descarte de embalagens recicláveis.
Autor: Deputado Rômulo Gouveia (PSD-PB)



PL 5714/2016: Dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários, provenientes de
competências vencidas até 30 de junho de 2016, relativos às contribuições sociais.
Autor: Deputado João Rodrigues (PSD-SC)



PL 5711/2016: Cria áreas de livre comércio nos municípios pertencentes às regiões da
Fronteira Oeste e da Fronteira Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.
Autor: Deputado João Derly (REDE-RS)



PL 5700/2016: Altera o Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar as Práticas
Comerciais, a fim de auxiliar a pessoa com deficiência.
Autor: Deputado Celso Russomano (PRB-SP)



PL 5697/2016: Trata da aposentadoria especial de empregado submetido à exposição de
ruído, mesmo que o empregado utilize equipamento de proteção individual.
Autor: Deputado Cleber Verde (PRB-MA)



PL 5694/2016: Dispõe sobre a proteção do consumidor e cobranças indevidas.
Autor: Deputado Cleber Verde (PRB-MA)



PL: 5693/2016: Garante às mulheres, no período de amamentação, o recebimento do
salário, sem prestação de serviços, quando o empregador não providenciar local apropriado
para o devido fim.
Autor: Deputado Cleber Verde (PRB-MA)



PL 5692/2016: Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências. Trata sobre Vínculo empregatício.
Autor: Deputado Flavinho (PSB-SP)



PL 5689/2016: Estabelece que na contagem dos prazos processuais serão computados
apenas dias úteis.
Autor: Deputado Jorge Côrte Real (PTB-PE)



PL 5683/2016: Permite a dedução, do imposto de renda das pessoas jurídicas, de doações
e patrocínios no apoio a projetos apresentados por pessoa jurídicas relacionados à
ressocialização de custodiados pelo Estado, e dá outras providências.
Autor: Deputada Carmen Zanotto (PPS-SC)



PL 5660/2016: Proibir a exigência de experiência prévia para a seleção de estagiário.
Autor: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)



PL 5656/2016: Altera dispositivos legais para dispor sobre a concessão de licençamaternidade a segurado da Previdência Social em caso de falecimento da genitora.
Autor: Senador Aécio Neves (PSDB-MG)



PL 5646/2016: Dispõe sobre a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade
jurídica no âmbito da justiça do trabalho, nas relações consumeristas e dá outras
providências.
Autor: Deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ)



PL 5637/2016: Dispõe sobre obrigatoriedade de autorização expressa para as associações
proporem ações judiciais em nome dos associados.
Autor: Deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT)



PL 5628/2016: Altera artigo da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT para dispor sobre
a estabilidade provisória do trabalhador cônjuge ou companheiro da gestante.
Autor: Deputado Elizeu Dionizio (PSDB-MS)



PL 5622/2016: Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para
estender a sua aplicação aos planos de saúde coletivos.
Autor: Deputado Rubens Bueno (PPS-PR)



PL 5595/2016: Altera artigos da Lei que “regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a
falência do empresário e da sociedade empresária”, para fins de reduzir o prazo de
encerramento do procedimento da falência.
Autor: Deputado Renato Molling (PP-RS)



PL 5594/2016: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para adequação aos preceitos
Constitucionais que torna facultativa a contribuição Sindical.
Autor: Deputado Paulo Martins (PSDB-PR)



PL 5593/2016: Torna obrigatória a disponibilização de provador adaptado para a pessoa
com deficiência nos estabelecimentos que comercializam peças de vestuário.
Autor: Deputado Marx Beltrão (PMDB-AL)



PL 5566/2016: Estabelece que na contagem dos prazos processuais serão computados
apenas os dias úteis.
Autor: Deputado Jorge Côrte Real (PTB-PE)



PL 5577/2016: Dispõe sobre a tipificação do crime de retenção dolosa de salário.
Autor: Deputado Cabo Daciolo (PTdoB-RJ)



PL 5557/2016: Dispõe sobre os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e dá
outras providências.
Autor: Deputado Nilson Leitão (PSDB-MT)



PL 5543/2016: Acrescenta artigo à Lei que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência, para sobre a Semana da Pessoa com Deficiência no Trabalho e Emprego.
Autor: Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP)



PLP 297/2016: Assegura a concessão de aposentadoria especial ao segurado do Regime
Geral de Previdência Social que utiliza equipamentos de proteção individual no exercício de
atividades laborais prejudiciais à saúde ou à integridade física e para reduzir a contribuição
previdenciária adicional a cardo do empregador, destinada ao custeio deste benefício
previdenciário, se comprovada a redução dos riscos ambientais do trabalho.
Autor: Deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT)



PLP 291/2016: Dispõe sobre as taxas de juros praticadas pelas instituições bancárias às
pessoas físicas e jurídicas que fazem uso do limite do cheque especial.
Autor: Deputado Roberto de Lucena (PV-SP)



PLS 277/2016: Fixa em cinquenta empregados o limite mínimo para as empresas
preencherem seus cargos com pessoas com deficiência e com beneficiários reabilitados da
Previdência Social, na proporção que especifica.
Autor: Senador Romário (PSB-RJ)



PL 250/2016: Define que após a destruição ou inutilização da marca falsificada, destinar os
produtos preservados a entidades de assistência social, legalmente constituídas, sem fins
lucrativos, para distribuição a pessoas necessitadas.
Autor: Senador Paulo Paim (PT-RS)

A Abit, com o objetivo de atualizar os tomadores de decisão com os pleitos do setor,
participou das seguintes reuniões nesse período:



Ministro Ronaldo Nogueira – Ministério do Trabalho 22/06/2016



Presidente Guilherme Campos – Correios 22/06/2016



Ministro Marcos Pereira – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
05/07/2016



Deputado Vanderlei Macris (PSDB/SP) 05/07/2016



Deputado Domingos Sávio (PSDB/MG) 05/07/2016



Presidente Luiz Augusto Ferreira – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI) 05/07/2016

Para os próximos dias, o destaque em Brasília será – em razão do afastamento do
presidente Eduardo Cunha – a eleição para novo presidente da Câmara dos Deputados, que
está prevista para o dia 13/07/2016. Ademais, a Abit participará de audiência com o ministro
José Serra, para tratar das prioridades do setor e abordar tópicos da agenda internacional do
setor têxtil e de confecção brasileiro.

