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• Projetos de Interesse da IG: 

 (I) Proposições Legislativas: 

- PL 7867/2014 - Impressão de Livros (PNLD) no Brasil + Lei 
Rouanet; 

- PL 10104/2018 - Programa / Aquisição Material Escolar;  

- PLC 76 / 2018 - PERT-SN e  VETO nº 29/2018; 

 

 (II) NR 12  - Segurança no Trabalho em  Máqu./Equip.; 

 

 (III) e SOCIAL; 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

         

  (I) Proposições Legislativas: 

 

 



• PL 6705 / 2009 – DESONERAÇÃO / MATERIAL ESCOLAR  

 

Autor: Sen. José Agripino (DEM/RN); 

Objeto: isenção de IPI / alíquota “0” PIS/COFINS –
MATERIAL ESCOLAR; 

Trâmite: Aprovado no Senado; na Câmara – CFT / CCJC; 

- 06.JUL.2015: CFT – rel. Dep. André Moura - parecer  pela 
incompatibilidade e inadequação financeira / orçamentária do 
PL e PLs apensados (antes -  pela aprovação); 

- 08.JUL.2015: Consul.Orçam.Fiscaliz.Finan.: contrária / PL; 

- 04.MAI.2016: devolvido/relator - atualização / legisl.orçam.; 

- 26.NOV.2018: sem alterações. 

 

 

 

 



•  PEC 28 / 2012 - IMUNIDADE -  INSUMOS / MÁQ. E EQUIPS. 

 

Autora:  Sen. Ana Amélia (PP/RS); 

Objeto: estender a imunidade - insumos, máquinas e 

equipamentos destinados à industrialização L/J/P + PAPEL; 

Trâmite: Senado Federal – CCJ;  

- 25.MAR.2013: CCJ - rel. Sen. Lúcia Vânia (PSB/GO); 

-10.MAR.2015: devolvido pela relatora, aguarda designação de 

novo relator; 

- 22.FEV.2016: juntado ofício da ALESP – Dep. Itamar Borges 

(PMDB/SP) - celeridade na aprovação; 

- 26.NOV.2018: sem alterações. 

 



•  PEC 24 / 2014 - IMUNIDADE MATERIAIS ESCOLARES 

 

 

Autora: Sen. Ana Amélia (PP/RS); 

Objeto: estende a imunidade para materiais escolares. 

Trâmite: Senado Federal – CCJ; 

- 10.MAR.2015: CCJ - aguardando relator. 

- 26.NOV.2018: sem alterações. 

 



• PL 7867 / 2014 – IMPRESSÃO LIVROS NO BRASIL: PNLD / 

LEI ROUANET (01) 

 

Autor: Dep.Vicentinho (PT/SP) 

Objeto:  impressão de livros no Brasil no âmbito do PNLD e 

produção de livros / Lei Rouanet;  

 Trâmite : Câmara Federal – CDEIC / CCULT / CE / CCJC; 

- 18.MAR.2015: CDEIC - aprovado o parecer rel. Dep. Laercio 

Oliveira (SD/SE); CCULT; 

- 16.DEZ.2015: CCULT - aprovado parece rel. Dep. Jose Stédile 

(PSB-RS) com emendas; 

- 04.OUT.2017: CE  - aprovado parecer rel. Dep.  Argelim 

(PT/AC), com substitutivo e  rejeição das emendas/CE; 

- 31.OUT.2017: CCJC - rel. Dep. Maria do Rosário (PT/RS); não 

foram apresentadas emendas; 

- 12.JUN.2018: parecer da relatora pela constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa; 

- 17.OUT.2018: parecer aprovado; 

 



• PL 7867 / 2014 – IMPRESSÃO LIVROS NO BRASIL: PNLD / 

LEI ROUANET (02)  

 

- 19.OUT.2018: Mesa Diretora - aberto prazo para recurso (5 

sessões); 

- 12.NOV.2018: encerramento do prazo; sem recurso;  

- 16.NOV.2018: CCJC para elaboração do redação final; 

- 26.NOV.2018: sem movimentação. 

 



• PL 2396 / 2015 –  DESONERAÇÃO  - IMPRES. LIVROS 

 

Autor: Walter Ihoshi (PSD/SP), a apedido da Ind. Gráfica; 

Objeto: alíquota “0”  PIS/COFINS – impressão livros; 

Trâmite:  Câmara Federal – CDEIC / CFT / CCJC; 

- 03.AGO.2015: CDEIC – Rel. Dep. Conceição Sampaio (PP-

AM); sem emendas; aprovado o parecer; 

- 08.UT.2015: CFT - rel. Dep. Júlio César (PSD-PI), sem 

apresentação de emendas; aguardando parecer; 

- 26.NOV.2018: sem alterações. 

 

 

 

 

 



• PL 4967 / 2016 – UTILIZAÇÃO DE MATERIAL 

RECICLADO / BIODEGRADÁVEL EM IMPRESSOS / 

PROPAGANDA  

 

Autor: Luiz Lauro Filho (PSB/SP); 

Objeto: altera PNRS - utilização de material 
reciclado/biodegradável - impressos de propaganda 
distribuídos em locais públicos; 

Trâmite:  Câmara Federal – CDU / CCJC; 

- 05.MAI.2016: CDU - rel. Dep. Alex Manente (PPS/SP); 

- 16.ABR.2018: parecer pela aprovação; 

- 16.MAI.2018: retirado da pauta e devolvido ao relator; 

- 26.NOV.2018: sem alterações. 

 

 

 



 

• PL 10104 / 2018 – PROGRAMA / AQUISIÇÃO MATERIAL 

       ESCOLAR  

Autora: Sen. Lúcia Vânia (PSDB/GO); 

 Objeto: dispõe sobre incentivos à implantação, pelos 

entes da Federação, de programa de aquisição  de material 

escolar pelos beneficiários do Bolsa Família; 

Trâmite:  aprovado no Senado (PLS 122/2013) em 

19.ABR.2018, seguiu para Câmara – CE / CCJC; 

- 18.JUN.2018: CE ; Rel. Dep. Prof. Marcivania (PCdoB-AP), 

em 31.OUT.2018; 

- 20.NOV.2018: encerrado prazo para emendas (5 

sessões). Sem emendas; 

- 26.NOV.2018: aguardando parecer. 

 

 



 

• PLC 76 / 2018 - PERT-SN  

Autor:  Dep. Jorginho Mello (PR/SC); 

 Objeto: altera a LC 162 / 2018, para permitir o retorno ao 
Simples das MPE  excluídas em JAN.2018; 

Trâmite: aprovado na Câmara (PLP 500/2018), seguiu para o 
Senado – CAE; 

- 03.JUL.2018: CAE – Rel.  Sen. José Pimentel; parecer 
aprovado; 

- 10.JUL.2018: Plenário - aprovado; 

- 17.JUL.2018: remetido à Presidência, foi vetado em 
07.AGO.2018;  

- VETO nº 29/2018:  trabalho da AN junto à Frente 
Parlamentar IG;  

OBS.: incluído na ordem do dia de 17.OUT.; 06.NOV.; 13.NOV. 



 

 

 

 

 (II) NR 12: Segurança no Trabalho em  Máqu./Equip.  

 

 



 Anexo da Indústria Gráfica – enviado ao MTE em 

MAR.2017; 

 

 Guia Orientativo Indústria Gráfica - NR-12 – disponível 

para download no site da ABIGRAF NACIONAL; 

 

 05 segmentos apresentaram proposta de ANEXO: 

borracha, plástico, vidro, gráfico e moveleiro; 

 

 MTE -  medidas de contenção de despesas -  2017 / 2018 

–  anexo  borracha; 

 

Sem previsão. 

 

 

 

• NR 12  - Segurança no Trabalho em  Máqu./Equip. 



 

 

 

 

 (III) e SOCIAL  

 

 



Implementação progressiva: 

 

Empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões: 

•JAN.2018: informações relativas às empresas (cadastros e 

tabelas); 

•MAR.2018: informações relativas aos trabalhadores e seus 

vínculos (admissões, afastamentos, desligamentos e demais 

eventos não periódicos); 

•MAI.2018: folhas de pagamento; 

•JAN.2019: substituição da GFIP p/ recolh. FGTS / Previd.; 

•JUL.2019: dados de segurança e saúde do trabalhador. 
 

• e-Social 



Demais empresas privadas, incluindo MPE e MEIs com 

empregados: 

 

•16.JUL.2018: informações relativas às empresas (cadastros e 

tabelas; 

•10.OUT.2018: informações relativas aos trabalhadores e seus 

vínculos com as empresas (admissões, afastamentos, 

desligamentos e demais eventos não periódicos); 

•10.JAN.2019: envio das folhas de pagamento; 

•ABR.2019: substituição da GFIP p/recolh. do FGTS/Previd.; 

•JAN.2020: dados de segurança e saúde do trabalhador. 

 
 

• e-Social 



Empregador Pessoa Física / Optantes SIMPLES: 

 

•10.JAN.2019: informações relativas às empresas (cadastros e 

tabelas; 

•10.ABR.2019: informações relativas aos trabalhadores e seus 

vínculos com as empresas (admissões, afastamentos, 

desligamentos e demais eventos não periódicos); 

•10.JUL.2019: envio das folhas de pagamento; 

•OUT.2019: substituição da GFIP para recolhim.FGTS/Previd.; 

•JUL.2020: dados de segurança e saúde do trabalhador; 

 
 

• e-Social 



Obrigada! 


