
 
 
 

Brasília, 27 de Outubro de 2014 
  

Agenda Legislativa 

SSiinnddiiccaattoo  NNaacciioonnaall  ddooss  FFuunniioonnáárriiooss  ddoo  BBaannccoo  CCeennttrraall––  SSIINNAALL 

Período de 27/10 a 31/10/2014 

  
PPlleennáárriiooss  ((CCââmmaarraa  ee  SSeennaaddoo))::  

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

O Plenário da Câmara dos Deputados inicia a semana com a pauta sobrestada por um Projeto de 
Lei em Regime de Urgência Constitucional. 

 Na sexta-feira (31/10), às 15 horas, no Plenário Ulysses Guimarães, a Câmara dos 
Deputados deve promover sessão em Homenagem ao Dia do Servidor Público. 

Nos dias 28 a 29/10, a partir das 16h, o Plenário da Câmara dos Deputados, poderá apreciar o 
(a): 
 

 Terça-Feira (28) 
 
Sessão Extraordinária 
 
Consolida legislação sobre benefícios previdenciários: 
 
O PL7078/2002 (item 18), de autoria do Poder Executivo, que consolida a legislação que dispõe 
sobre os Planos de Benefícios e Custeio da Previdência Social e sobre a organização da 
Seguridade Social.  
 
PEC do Fim da Contribuição dos Inativos: 
 
A PEC555/2006 (item 21), de autoria do então deputado Carlos Motta (PSB/MG), que revoga o 
dispositivo da Emenda Constitucional - Reforma da Previdência, acabando com a cobrança 
de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados 
(Contribuição de Inativos). 
 
Adicional Noturno aos Servidores Públicos: 
 
A PEC339/2009 (item 22), de autoria do deputado Vicentinho (PT/SP), que assegura o direito ao 
adicional noturno aos servidores públicos que recebem por subsídios. 
 
Equiparação de subsídios na administração pública: 
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A PEC5/2011 (item 24), de autoria do deputado Nelson Marquezelli (PTB/SP), que altera o inciso 
XV do art. 48 e revoga os incisos VII e VIII do art. 49 para estabelecer que os subsídios do 
Presidente e Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Senadores e Deputados 
Federais são idênticos aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
 
Proventos Integrais ao Servidor Aposentado por Invalidez: 
 
A PEC170/2012 (item 25), de autoria da deputada Andreia Zito (PSDB/RJ), que garante 
proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. 
 
Recurso Especial no STJ: 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  

O Plenário do Senado Federal inicia a semana com a pauta sobrestada por uma Medida 
Provisória e um Projeto de Lei de Conversão. 

Nos dias 28 a 30/10, a partir das 16h, o Plenário do Senado Federal, poderá apreciar o (a): 
 

 Terça-Feira (28) 
 
Reestruturação de Carreiras de Servidores/Licença Classista: 
 
A MPV650/2014 (item 1), que dispõe sobre a reestruturação da Carreira Policial Federal de 
que trata a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, sobre a remuneração da Carreira de Perito 
Federal Agrário de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002. OBS: Em uma das 
emendas apresentadas (emenda 37) concede licença classista remunerada aos servidores públicos. 
 
PEC do ATS a Magistrados e Membros do MP: 
 
A PEC63/2013 (item 8), de autoria do senador Gim (PTB/DF), que Acrescenta os §§ 9º e 10 ao 
art. 39 da Constituição, para instituir a parcela indenizatória de valorização por tempo na 
Magistratura e Ministério Público. 
 
Critérios para Aposentadoria Especial do Servidor: 
 
O PLS250/2005 - Complementar (item 15), de autoria do senador Paulo Paim (PT/RS), que 
estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
servidores públicos portadores de deficiência. 
 

AAuuddiiêênncciiaass,,  SSeemmiinnáárriiooss  ee  OOuuttrrooss  EEvveennttooss::  

Dia 29/10 – Quarta – Feira: 

CCoonnggrreessssoo  NNaacciioonnaall::  

Às 14h10, a Comissão Especial que analisa a Medida Provisória 657/2014 (MP 657/2014), que 
dispõe sobre a Reestruturação da Carreira de Policial Federal, Plenário nº 9, Ala Senador 
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Alexandre Costa, promoverá reunião de instalação e eleição do Presidente e dos Vice-
Presidentes.  

 
RReeuunniiõõeess  DDeelliibbeerraattiivvaass  ddaass  CCoommiissssõõeess::  

Dia 28/10 – Terça – Feira: 

SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  
 
Às 10h, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização Financeira e 
Controle (CMA), Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 06, poderá apreciar o (a): 
 
Certidão negativa de crédito para servidores públicos: 
 
O parecer do relator, senador Cristovam Buarque (PDT/DF), recomendando a rejeição do 
PLS527/2007 (item 21), de autoria do senador Sérgio Zambiasi (PTB/RS), que dispõe sobre a 
dispensa da exigência de certidão negativa de serviços de proteção ao crédito e congêneres 
para a consignação em folha de pagamento de servidor público adquirente de imóvel. 
 
Às 10h, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 
19, poderá apreciar o (a): 
 
Programação Monetária: 

O parecer do relator, senador Eduardo Braga (PMDB/AM), recomendando a aprovação, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo, da MSF20/2014 (item 1), de autoria da Presidente da 
República, que encaminha, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, a 
Programação Monetária. 

O parecer do relator, senador Eduardo Braga (PMDB/AM), recomendando a aprovação, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo, da MSF29/2014 (item 2), de autoria da Presidente da 
República, que encaminha, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, a 
Programação Monetária. 

Cartões de Crédito: 
 
O parecer do relator, senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA), recomendando a rejeição do 
PLS680/2007 (item 9), de autoria do então senador Adelmir Santana (DEM/DF), que proíbe 
cláusulas de exclusividade entre bandeiras e adquirentes no mercado de cartões de crédito e 
débito. O PLS677/2007 tramita em conjunto. 

Dia 29/10 – Quarta – Feira: 

CCââmmaarraa  ddooss  DDeeppuuttaaddooss::  

Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC), Plenário 
nº 5, poderá apreciar o (a): 
 
Programação Monetária: 
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O parecer da relatora, deputada Rebecca Garcia (PP/AM), recomendando a aprovação do 
PDC1464/2014 (item 6), de autoria do Senado Federal, que aprova a Programação Monetária  

Às 10h, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP), Anexo II, plenário 
nº 12, poderá apreciar o (a): 

Subsídio de Ministro do STF: 
 
O parecer do relator, deputado Sandro Mabel (PMDB/GO), recomendando a aprovação, com 
emenda, ao PL7914/2014 (item 10), de autoria do Supremo Tribunal Federal, que fixa o subsídio 
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal em R$ 35.919,05. 
 
Subsídio do Procurador-Geral da República: 
 
O parecer do relator, deputado Luciano Castro (PR/RR), recomendando a aprovação do 
PL7918/2014 (item 11), de autoria do Ministério Público da União, que fixa o subsídio mensal do 
Procurador-Geral da República em R$ 35.919,05. 
 
Às 10h15, a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), Anexo II, plenário nº 04, poderá 
apreciar o (a): 
 
Anistia a ex-servidores da Administração Pública: 
 
O parecer do relator, deputado Lucio Vieira Lima (PMDB/BA), recomendando a aprovação, com 
emendas, do PL4293/2008 (item 36), de autoria do deputado Leonardo Picciani (PMDB/RJ), que 
concede anistia aos ex-servidores da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional, exonerados em virtude de adesão, a partir de 21 de novembro de 1996, a 
programas de desligamento voluntário. 
 
SSeennaaddoo  FFeeddeerraall::  
 
Às 10h, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Sala de Reuniões nº3, Ala 
Senador Alexandre Costa, poderá apreciar o (a):  
 
Greve Durante a Copa: 
 
O parecer da relatora, senadora Gleise Hoffman (PT/PR), recomendando a rejeição do 
PLS728/2011 (item 13), de autoria do senador Marcelo Crivella (PRB/RJ), que define crimes e 
infrações administrativas com vistas a incrementar a segurança da Copa das Confederações 
FIFA de 2013 e da Copa do Mundo de Futebol de 2014, além de prever o incidente de 
celeridade processual e medidas cautelares específicas, bem como disciplinar o direito de 
greve no período que antecede e durante a realização dos eventos, entre outras providências. 
 
Assédio Moral no Serviço Público: 
 
O parecer do relator, senador Pedro Taques (PDT/MT), recomendando a aprovação, com 
substitutivo, ao PLS121/2009 (item 16), de autoria do senador Inácio Arruda (PCdoB/CE), que 
altera dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, prevendo a penalidade de 
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demissão para aquele servidor que, no exercício do poder hierárquico, vier a submeter seus 
subordinados a práticas degradantes ou constrangedoras no ambiente de trabalho. 
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