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Relator da MPV dos Portos apresenta seu parecer na Comissão Mista. 
 

Em reunião da Comissão Mista da MPV 595/2012 (novo marco regulatório dos setor portuário), hoje, o 
relator, senador Eduardo Braga (PMDB/AM), apresentou seu parecer. De 645 emendas oferecidas, 140 
foram acolhidas, parcial ou integralmente, e as demais rejeitadas. 
 
Alguns aprimoramentos que a indústria julga importantes foram contemplados no parecer do relator. 
Dentre eles se destacam os que restringem a autonomia da ANTAQ para disciplinar a utilização de 
instalações portuárias arrendadas por qualquer interessado, ou o acesso a instalações portuárias 
autorizadas por outro interessado, apenas às situações de caráter excepcional. Essa alteração acolhe o 
proposto nas emendas de nºs 125 e 126, de autoria do senador Armando Monteiro (PTB/PE), que 
contavam com o apoio da CNI. 
 
O relatório mantém a possibilidade de prorrogação por períodos sucessivos da autorização dos terminais 
de uso privado (TUP) localizados fora da área do porto organizado (PO), e avança ao detalhar condições 
e parâmetros para a chamada ou anúncio e processo seletivo público para autorização de TUP, em 
especial para assegurar direitos quando se tratar de autorização requerida por interessado que detém a 
propriedade da área e do projeto de terminal. Nesse tema, o relator suprimiu, ainda, dispositivo que 
previa a reversão à União da área e dos bens vinculados à instalação portuária autorizada, nos casos em 
que as atividades viessem a cessar por iniciativa ou responsabilidade do autorizatário. 
 
Quanto aos portos organizados (PO), o relator introduziu nova seção que trata da definição de sua área. 
Fica estabelecido que ato do Presidente da República disporá sobre essa delimitação, a partir de 
proposta da Secretaria de Portos, que deverá considerar a adequação de acessos marítimos e 
terrestres, os ganhos de eficiência e competitividade decorrente da escala das operações e instalações 
já existentes, e que fica vedada a exclusão de terrenos que sejam objeto de arrendamento da área do 
PO, durante a vigência do respectivo contrato. Nesse sentido, é positiva a inclusão da possibilidade do 
poder concedente autorizar a expansão de área arrendada no PO para uma área contígua dentro da 
poligonal, quando for comprovada eficiência na operação portuária, o que era um pleito de alguns 
setores produtivos. 
 
Quanto à licitação dos contratos de arrendamento dos terminais públicos no PO, o critério original da 
maior movimentação com a menor tarifa foi ajustado para que se adote os critérios de maior capacidade 
de movimentação, de menor tarifa ou de menor tempo de movimentação de carga, julgados de forma 
isolada ou combinada. O parecer também avança ao prever a possibilidade de transferência das 
competências de elaboração do edital e realização dessa licitação à Administração do Porto Organizado, 
delegado ou não, que tenha celebrado convênio com a União, acolhendo, assim, o pleito de estados 
como Pernambuco. 

 Relator da MPV dos Portos apresenta seu parecer na Comissão Mista; 
 Comissão Mista aprova alterações na Lei do PRONATEC; 
 CDEIC aprova ampliação do prazo de estágio; 
 CAS aprova projeto que desonera o empregador das despesas com educação de seus empregados; 
 Comissão Mista da MPV 609/2013, discute a desoneração da cesta básica; 
 “Projeto Nordeste Competitivo" é tema de audiência pública na CDEIC; 
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Também relevantes foram as alterações para resolver o problema da insegurança jurídica de contratos 
de arrendamento de instalações portuárias localizadas dentro da área de porto organizado, firmados 
antes de 1993 com as Administrações dos Portos, e que não foram adaptados aos parâmetros da lei nº 
8.630/1993 por falta de ato manifesto das Administrações. Esse era o pleito das emendas de nº 127, de 
autoria do senador Armando Monteiro (PTB/PE), e nº 325, de autoria do deputado Moreira Mendes 
(PSD/RO), que contavam com o apoio da CNI. Na redação dada pelo PLV, os contratos desses terminais 
arrendados, bem como os contratos de concessão de portos públicos a empresas privadas, poderão ser 
renovados uma única vez, pelo prazo de até cinco anos, independentemente do seu prazo de vigência,. 
 
Na mesma direção, os contratos de arrendamento firmados sob a Lei n° 8.630/1993, que ainda 
estiverem em vigor e que possuam previsão expressa de prorrogação ainda não realizada, poderão ter a 
prorrogação antecipada, condicionada à aceitação da obrigação de realizar investimentos, e desde que 
respeitados o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e as condições de competitividade entre POs e 
TUPs. 
 
Dentre as outras alterações propostas pelo relator que merecem destaque, algumas das quais pela 
forma com que moldam o novo marco regulatório, estão: 
 

 introdução do conceito de terminal indústria como modalidades de instalação portuária localizada 
fora do PO, que deverá atender, para tal e cumulativamente, aos critérios de movimentação 
exclusiva de carga própria de integração com áreas industriais ou de produção ou estoque de 
produtos agropecuários, e de movimentação exclusiva de granéis sólidos e líquidos, ou insumos e 
produtos intermediários destinados a tais áreas. Assim, essa modalidade será dispensada a 
abertura de anúncio e processo seletivo públicos, desde que não haja interferência indevida nas 
operações de instalações portuárias em PO próximas; 

 inclusão de dispositivos que restringem a participação, tanto no processo de licitação para 
concessão ou arrendamento de bem público destinado à atividade portuária no PO quanto no 
processo de autorização para explorar instalação portuária fora do PO (como é o caso dos TUP), às 
empresas que detenham não mais do que 5% de participação societária de empresas de 
navegação (armadores); 

 modificações no capitulo que trata do trabalho portuário: inclusão da responsabilidade de organizar 
a Guarda Portuária entre as competências da administração do PO; inserção das atividades de 
capatazia e bloco dentre aquelas que serão realizado por trabalhadores portuários com vínculo 
empregatício por prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos nos POs; extinção da 
possibilidade de utilização de mão de obra sob o regime de trabalho temporário operador portuário; 
determinação de que os serviços públicos necessários à importação e exportação sejam prestados 
em horário/regime contínuo, inclusive aos domingos e feriados; e determinação de que a inscrição 
no cadastro e o registro do trabalhador portuário no OGMO extinguem-se por morte ou 
cancelamento, excluindo a previsão anterior de aposentadoria. 

 
A reunião foi suspensa ao final da leitura do parecer para que os membros da Comissão Mista possam 
estudar o parecer. O presidente da Comissão Mista, deputado José Guimarães (PT/CE), anunciou que 
ela será retomada na próxima terça-feira, dia 23/04, pela manhã, para a discussão do relatório, e que a 
sessão para votação dessa proposta de Projeto de Lei de Conversão (PLV) está marcada para às 14:30h 
do dia 24/04, cumprindo acordo entre os parlamentares. 
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Comissão Mista aprova alterações na Lei do PRONATEC  
 
A Comissão Mista constituída para analisar a a MPV 593/2012 (Amplia o rol de beneficiários e ofertantes 
da Bolsa-Formação Estudante no âmbito do PRONATEC)  aprovou, nesta quarta-feira, o parecer do 
relator, senador Paulo Bauer (PSDB/SC), favorável à aprovação da medida provisória na forma de um 
projeto de lei de conversão (PLV). 
 
A MPV 593 modifica disposições da lei de criação do PRONATEC ( Lei nº 12.513/2011),  com o objetivo 
de ampliar o contingente de beneficiários do programa e, com isso,  contar com maior número de 
trabalhadores qualificados. Entre as principais inovações da MPV destacam-se medidas que:  

 permite a adesão das instituições privadas de ensino superior ao Programa;  

 elimina a restrição do benefício da Bolsa-Formação Estudante, hoje concedido  apenas aos 
matriculados no ensino médio regular público concomitante à educação profissional técnica. Com o 
novo texto, abre-se a possibilidade de financiar cursos nas formas concomitante, integrada ou 
subsequente ao ensino médio, a todo o rol de beneficiários do programa;  

 amplia  e detalha a autonomia  concedida às entidades do Sistema S, na Lei do PRONATEC,  para 
a criação e oferta de cursos e unidades de ensino.  

 
Entre as inovações inseridas no PLV, vale ressaltar a aprovação da emenda do deputado Corte Real 
(PTB/PE), que amplia a desoneração das despesas do empregador com educação de seus empregados. 
De acordo com o texto adotado pela Comissão, não integram o salário de contribuição: a) o valor relativo 
a plano educacional, correspondente ao custeio ou pagamento de cursos oferecidos pela empresa; ou  
b) a bolsa de estudo fornecida a empregados e dependentes que vise à educação básica ou à educação 
especial e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e 
tecnológica, à educação superior ou ao ensino de outros conhecimentos necessários à capacitação ou 
qualificação profissional dos empregados.  O  valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, 
considerado individualmente, não poderá ultrapassar a quantia correspondente a três vezes e meia (3,5) 
o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição. 
 
Também foram acatadas pela Comissão Mista alterações no texto da MPV que: 
 

 autoriza a participação no Programa de instituições públicas de ensino superior e de fundações 
públicas de direito privado, precipuamente dedicadas à educação profissional e tecnológica; 

 confere autonomia aos serviços nacionais sociais para criar unidades de ensino para a oferta de 
ensino médio técnico profissional e educação de jovens e adultos, desde que em articulação direta 
com os serviços nacionais de aprendizagem, observada a competência de supervisão e avaliação 
dos estados. 

 autoriza os serviços nacionais de aprendizagem a criar instituições de educação profissional técnica 
de nível médio, de formação inicial e continuada e de educação superior, observada a competência 
de regulação, supervisão e avaliação da União, nos termos  da LDB ( incisos VIII e IX do art. 9º da 
Lei nº 9.394/1996) e do inciso VI do art. 6º-D do PLV.  Tal comando submete as instituições de 
ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio de bolsa,enquanto participantes 
do PRONATEC, às diretrizes de atos do Ministro da Educação. 

 incorpora disposição apresentada na MP 606/2013, que autoriza as instituições privadas de ensino 
superior habilitadas a criar e ofertar cursos técnicos de nível médio, nas formas e modalidades 
definidas no regulamento, resguardadas as competências de supervisão e avaliação da União, 
previstas na LDB. 

 
O Projeto de Lei de Conversão segue para votação pelo Plenário da Câmara dos Deputados.     
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CDEIC aprova ampliação do prazo de estágio 
 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) aprovou, hoje,  com 
alterações,  o PL nº 4.579/09 que  amplia o prazo máximo do estágio para três anos. O texto aprovado  
abre a possibilidade de renovação do estágio por mais um ano, mas condiciona a prorrogação à análise 
e à aprovação por parte da instituição de ensino. A Comissão rejeitou a proposta de tornar obrigatória a 
concessão de auxílio-alimentação para o estagiário. 
 
A matéria segue para exame da Comissão de Educação 
 
 
 
 

Comissão aprova projeto que desonera o empregador das despesas com 
educação de seus empregados 
 
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou, hoje, substitutivo do senador Armando Monteiro(PTB/PE) ao 
PLS 515/ 2011, que desonera o empregador das despesas com a educação dos seus empregados. 
 
O texto aprovado altera disposição trazida pela Lei 12.513/2011(PRONATEC), que passou a onerar 
diversas situações em que há investimentos empresariais em educação, ao considerar como salário, 
para efeito de incidência das contribuições previstas na Lei de Plano de Custeio da Previdência Social, 
as despesas empresariais com bolsas de estudos para curso superior e pós-graduação de seus 
empregados.  
 
A lei ressalva da incidência das contribuições,  o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, 
destinado à educação básica de empregados e seus dependentes e à educação profissional e 
tecnológica, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa. Impõe,contudo, a seguinte 
limitação: o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não 
poderá ultrapassar 5% da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma 
vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. 
 
A educação superior (graduação e pós-graduação, por exemplo) e cursos de capacitação, atualização e 
qualificação profissional (como línguas, sistemas, gestão, etc.), por não estarem incluídas no texto da 
nova redação do art. 28, §9º, “t” do RGPS, passaram a integrar o salário de contribuição e, portanto, os 
valores gastos pelas empresas sofrem a incidência de contribuição previdenciária.  
 
A proposta de alteração da lei em vigor, aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, corrige tal 
distorção ao estabelecer que  não integram o salário de contribuição: 
 

 o valor relativo a plano educacional, correspondente ao custeio ou pagamento de cursos oferecidos 
pela empresa;  

 a bolsa de estudo fornecida a empregados e dependentes que vise à educação básica ou à 
educação especial e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação 
profissional e tecnológica, à educação superior ou ao ensino de outros conhecimentos necessários 
à capacitação ou qualificação profissional dos empregados.  
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Prevê, ainda, que o valor da bolsa de estudo, individualmente e no período de um ano, não poderá ser  
superior ao valor da remuneração anual do empregado ou superior a valor correspondente a cinco vezes 
o somatório anual do limite mínimo do salário de contribuição, o que for maior. Considera como salário 
de contribuição, apenas, o que superar o maior desses dois valores. 
 
As modificações aprovadas pela CAS aperfeiçoam a lei em vigor, estimulando  os investimentos em 
educação realizados pelas empresas não somente em educação básica e educação profissional,  como 
também em educação superior ou no ensino de outros conhecimentos necessários à capacitação ou 
qualificação profissional dos empregados. 
 
O projeto segue para revisão da Câmara dos Deputados, se não for apresentado recurso para votação 
da matéria em plenário. 
 
 
 

Comissão Mista da MPV 609/2013, discute a desoneração da cesta básica 
 
A Comissão Mista constituída para analisar a MPV 609/2013 (desoneração da cesta básica) realizou 
audiência pública, nesta quarta-feira, para discutir os impactos decorrentes da desoneração dos 
alimentos da cesta básica. O debate contou com a presença de representantes do Ministério da 
Fazenda, FIESP, ABIMAQ e Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Citricultura, do MAPA.  
 
O debate iniciou-se com a participação de Antônio Carlos Costa, gerente do departamento de 
agronegócio da FIESP, afirmando o apoio da instituição à MPV, inclusive ao repasse do benefício ao 
consumidor final. Apresentou, também, um estudo realizado pela FIESP a respeito dos tributos 
incidentes nos alimentos brasileiros e levantou o debate, não só em relação ao PIS/Cofins mas sobre 
todos os tributos que incidem nos alimentos.  
 
A medida proposta é importante para ampliar o rol de produtos desonerados. Para ele, a medida ainda 
impacta de forma positiva em toda a economia, pois gera um efeito multiplicador do consumo, uma vez 
que a renda que deixa de ser gasta com o tributo pode ser gasta em outros setores da economia, 
permitindo aumento do PIB e geração de empregos. Além disso, ressaltou a expressividade dos 
alimentos como componentes do IPCA, cuja participação na inflação era de 68%, passando agora a ser 
de 59% (dados de março de 2013). 
 
Por fim, propôs a inclusão de outros produtos na desoneração (biscoitos populares, linguiças e 
mortadela, molho de tomate e vinagre), e fez um comparativo internacional do ICMS, destacando que o 
tributo isoladamente representa 17% dos preços finais dos produtos, enquanto nos EUA são de 0,7% e 
na União Europeia, 5,1%, demonstrando a necessidade de redução desse tributo no Brasil.  
 
Em seguida, Marco Antônio, representado a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Citricultura do 
MAPA, focou o debate na categoria dos sucos. Para ele, a desoneração dessa categoria poderia 
incentivar a produção do suco puro, o que ainda não existe e é de grande relevância inclusive para a 
saúde da população. Destacou que o Brasil é o maior exportador desse produto, de modo que a sua 
inclusão na cesta básica cria possibilidade de crescimento desse mercado. Assim, propôs a inclusão do 
suco de laranja 100% no rol de produtos desonerados, medida que não prejudicaria a arrecadação, pois 
essa categoria ainda não é expressiva na atividade produtiva brasileira. Além disso, destacou que o 
produto é de alto valor agregado, o que fortalece a necessidade de sua desoneração e inclusão na cesta 
básica. 
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João Hamilton, representado a Receita Federal, apresentou a perda de arrecadação decorrente da 
desoneração e explicou os motivos que levaram o Executivo a priorizar a desoneração das categorias 
albergadas na MPV (carne, café, dentre outros). Informou, ainda, que o IPI também foi reduzido, por 
meio de decreto, sobre alguns dos produtos da cesta básica, que são industrializados, inclusive produtos 
de higiene pessoal.  
 
Entretanto, ainda propõe que, no caso em que os produtos desonerados forem objeto de crédito 
tributário, o crédito possa ser transferido a outro produto de sua cadeia produtiva. Por fim, ressaltou a 
necessidade da desoneração ser repassada de forma efetiva ao consumidor para que os efeitos da 
medida possam impactar na economia como um todo. 
 
Klaus Muller, diretor-executivo da ABIMAQ, focou na emenda 116, referente à redução da base de 
cálculo do PIS/Cofins. Ele justifica importância desta emenda pela necessidade de incentivar o 
investimento, por meio da desoneração dos equipamentos agrícolas que participam da produção dos 
produtos, bem como de seus implementos agrícolas, a fim de corrigir a assimetria criada com a não 
desoneração de produtos complementares.   

 
 
 
 “Projeto Nordeste Competitivo" é tema de audiência pública na CDEIC 
 
A CNI em conjunto com as Federações de Indústria realizou o projeto "Nordeste Competitivo" que visa 
auxiliar no planejamento estratégico para a infraestrutura de transporte de cargas na Região. Após a 
análise de 18 cadeias produtivas, foi observado que a concretização de 83 projetos prioritários seria 
capaz de gerar uma redução anual no custo logístico de R$ 5,9 bilhões. Esse conjunto de obras envolve 
investimentos na ordem de R$ 25,8 bilhões até 2020. 
 
A requerimento dos Deputados Antônio Balhmann (PSB/CE), Chico Lopes (PCdoB/CE) e Afonso 
Florence (PT/BA), a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos 
Deputados realizou, hoje,  audiência pública para que fosse apresentado o projeto. Representaram a 
CNI: Luiz Fernando Alves Ferreira, Engenheiro da Macrologística; e Heitor de Mendonça Studart, 
Presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará - 
FIEC e membro do Conselho Temático Permanente de Infraestrutura da CNI. 
  
Luiz Fernando Alves Ferreira destacou que os objetivos do Projeto Nordeste Competitivo são:  
 

 elaborar o planejamento estratégico da infraestrutura de transporte e logística de cargas dos 
Estados da Região Nordeste do Brasil;  

 integrar física e economicamente os Estados envolvidos no estudo;  

 identificar e selecionar os eixos de transporte de menor custo, voltados tanto para o mercado interno 
quanto para o mercado externo, que permitam tornar as regiões abrangidas pelo estudo mais 
competitivas;  

 dar uma importante contribuição da iniciativa privada no processo de planejamento, reconstrução e 
melhoria da infraestrutura de logística de transporte. 

 
Afirmou que o projeto prioriza os eixos de transporte (ferrovias e portos). Lembrou que, além do Nordeste 
competitivo, estão em desenvolvimento outros projetos de competitividade, tais como o Centro-Oeste e o 
Sudeste Competitivo. A ideia é analisar as cinco regiões e elaborar um estudo chamado “Brasil 
Competitivo”. 
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O representante da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, Heitor de Mendonça Studart, 
informou que os estudos sobre competitividade já ocorrem há mais de três anos pelo Sistema Indústria 
em diversas regiões do país. Ressaltou que toda cadeia produtiva foi consultada para elaboração dos 
estudos e que a maior preocupação do setor industrial gira em torno de como ocorrerá o financiamento 
desses projetos, uma vez que 38% dos projetos priorizados não possui fonte de recursos pré-definida. 
Ressaltou que o  Governo Federal, sozinho, não arcará com todos os custos e para isso, a indústria, em 
parceria com agentes financiadores nacionais e internacionais, poderá contribuir para o desenvolvimento 
dos projetos sobre competitividade nas cinco regiões do Brasil. 
 
A elevada demanda de recursos para a recuperação da infraestrutura logística na Região é justificada 
pelo alto grau de deterioração e pela concentração dos investimentos no setor ferroviário e portuário 
(empreendimentos dessas modalidades apresentam custos elevados).  
 
Estima-se que a conclusão desses projetos prioritários traga um retorno para a sociedade suficiente para 
arcar com os custos das obras em apenas 4,4 anos. 
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