Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 16 a 20 de julho de 2018.

1.

1.1

PODER LEGISLATIVO -

TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Trabalho aprova reajuste de contrato de prestação de serviço na data-base do
profissional
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou projeto que torna obrigatório
o reajuste do valor dos contratos de prestação de serviço na data-base da categoria do profissional
contratado (PL 5100/13). Pelo texto, o reajuste é apenas para aqueles contratos cujo regime de
dedicação é exclusiva, desde que garanta a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial
do contrato.
1.2

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Projeto anula decreto do governo sobre porte de armas de militares aposentados
O deputado Laerte Bessa (PR-DF) apresentou à Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto
Legislativo 921/18, com objetivo é suspender dois artigos do Decreto 5.123/04, que regulamenta o
Estatuto do Desarmamento (10.826/03).
O parlamentar argumenta que um desses artigos, o 37, estabelece restrições não previstas em lei
aos integrantes das Forças Armadas e a outros agentes de segurança pública aposentados ou da
reserva para manter o porte de arma de fogo de sua propriedade. Segundo o texto do decreto, eles
deverão submeter-se a teste psicológico a cada cinco anos.
1.3

POLÍTICA

Confira as principais propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados no 1º
semestre
No primeiro semestre de 2018, a Câmara dos Deputados aprovou 87 propostas no Plenário e 71
projetos em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), que
não precisam passar pelo Plenário.
Os temas tratados variaram desde transporte a segurança, passando também por energia,
economia e acesso a dados. Foram 20 medidas provisórias, 27 projetos de lei, 37 projetos de
decreto legislativo, 2 projetos de resolução e um projeto de lei complementar aprovados no Plenário.

Divulgada lista de membros da comissão representativa que atuará no recesso
Foi divulgada nesta quarta-feira (18) a lista com os nomes dos deputados e senadores que
compõem a Comissão Representativa do Congresso Nacional, que atuará durante o período
do recesso parlamentar, que teve início hoje e irá até 31 de julho. São sete senadores e 16
deputados. O senador José Pimentel (PT-CE) é o presidente da comissão. O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ocupa a vice-presidência.

Novidade nas eleições deste ano, financiamento coletivo já está valendo
Uma das novidades das eleições deste ano, o financiamento coletivo de campanhas eleitorais
está valendo desde o dia 15 de maio e vai até 15 de agosto, um dia antes do início das
campanhas. Também conhecido como "vaquinha" e "crowdfunding", esse tipo de financiamento
foi autorizado pela minirreforma eleitoral (Lei 13.488/17) aprovada pelo Congresso Nacional no
ano passado e depois regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Resolução 23.553/18). O
texto autoriza empresas a oferecer serviços de financiamento coletivo por meio da internet e de
aplicativos eletrônicos. Todas devem se cadastrar previamente no TSE e comprovar autorização
de funcionamento por parte de Banco Central, Receita Federal e Comissão de Valores Mobiliários.

1.6

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
Não há eventos previstos para esta semana.
Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/560599-AGENDA-DASEMANA.html

2.
2.1

PODER LEGISLATIVO PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Pauta de segurança avança no primeiro semestre
“Preservar a integridade física do cidadão é a primeira obrigação do estado”. As palavras ditas pelo
presidente do Senado Eunício Oliveira, na abertura do ano legislativo de 2018, sinalizavam o
empenho que o Congresso teria este ano para tentar reduzir a violência, que registra no Brasil 30
assassinatos para cada 100 mil habitantes, de acordo com o Atlas da Violência 2018. Antes mesmo
da divulgação do estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em
parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Câmara e Senado aprovaram a
criação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), considerado por Eunício como o mais
importante de uma série de projetos que avançaram no primeiro semestre do ano.

Autorização para porte de arma poderá dispensar comprovação de necessidade
Qualquer cidadão poderá ser autorizado a portar arma de fogo independentemente de demonstrar
efetiva necessidade, bastando atender a outros pré-requisitos estabelecidos pelo Sistema Nacional
de Armas (Sinarm), como comprovação de idoneidade, ocupação lícita e residência fixa, além de
capacidade técnica e aptidão psicológica. Essa simplificação do processo é defendida em projeto
de lei do Senado pronto para votação final na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
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Brasília, 23 de julho de 2018.
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