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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PL 7936/1986
Do então senador 
Nelson Carneiro 

(PMDB/RJ)
18/06/1986

Introduz alterações na Consolidação das
Leis do Trabalho CLT, no que se refere à
contribuição sindical

Aguarda deliberação do Plenário da Câmara dos
Deputados desde 27/10/1997.

PEC 71/1995
Do então deputado 

Jovair Arantes 
(PSDB/GO)

25/04/1995

Proíbe a fixação de qualquer
contribuição compulsória dos não
filiados à associação, sindicato ou
entidade sindical.

Pronta para Pauta na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC) desde 06/08/2019. O
parecer do relator, deputado Gilson Marques
(NOVO/SC) é pela admissibilidade da proposta.

PEC 102/1995
Do então deputado 
Luiz Carlos Hauly  

(PP/PR)
23/05/1995 

Elimina a unicidade sindical, bem como,
as contribuições sindicais obrigatórias.
Altera o art. 8º da Constituição Federal
de 1988.

Apensada à PEC 71/1995 que aguarda apreciação
na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC).

PEC 247/2000
Então deputado 

Glycon Terra Pinto 
(PMDB/MG)

24/05/2000

Proíbe a instituição de qualquer
contribuição para os não filiados a
sindicato, assim como o desconto em
folha de pagamento de qualquer
contribuição devida quando não
autorizada pelo empregado. Altera o
inciso IV do art. 8º da Constituição
Federal de 1988.

Apensada à PEC 71/1995 que aguarda apreciação
na Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21291
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14334
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1785521&filename=Tramitacao-PEC+71/1995
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14384
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14334&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14604
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14334&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PEC 252/2000
Então deputado 
Ricardo Berzoini 

(PT/SP)
30/05/2000

Reformula a estrutura sindical; exclui o
principio da unicidade sindical e a
contribuição sindical compulsória. Altera
o art. 8º da Constituição Federal de
1988.

Apensada à PEC 71/1995 que aguarda apreciação
na Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

PEC 29/2003
Do então deputado 

Maurício Rands
(PT/PE)

10/04/2003
Institui a liberdade sindical, alterando a
redação do art. 8º da Constituição
Federal.

Desarquivada em conformidade com o despacho de
retificação exarado no Requerimento n.186/2019, em
03/09/2019. Aguarda apreciação do parecer da
então relatora, deputada Christiane Brasil (PTB/RJ)
pela admissibilidade na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).

PEC 369/2005 Poder Executivo 04/03/2005

Institui a contribuição de negociação
coletiva, a representação sindical nos
locais de trabalho e a negociação
coletiva para os servidores da
Administração Pública; acaba com a
unicidade sindical; incentiva a
arbitragem para solução dos conflitos
trabalhistas e amplia o alcance da
substituição processual, podem os
sindicatos defender em juízo os direitos
individuais homogêneos. Proposta da
Reforma Sindical.

Apensada à PEC 314/2004, que aguarda designação
de relator na Comissão de Constituição, Justiça e de
Cidadania (CCJC) desde 10/03/2021.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14611
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14334&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=110958
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1495729&filename=Parecer-CCJC-04-10-2016
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=277153
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=263327&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PL 4430/2008

Então deputado 
Tarcísio 

Zimmermann 
(PT/RS)

03/12/2008

Dispõe sobre a organização sindical, o
custeio das entidades sindicais e a
representação dos trabalhadores nos
locais de trabalho, e altera a
Consolidação das Leis do Trabalho para
dispor sobre o diálogo social, a
negociação coletiva e as convenções e
acordos coletivos de trabalho.

Apensado ao PL 6706/2009, que aguarda parecer do
relator, deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI/GO), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP) desde 22/08/2019.

PL 6688/2009
Então senador 
Antônio Carlos 

Valadares (PSB/SE)
21/12/2009

Altera dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para fixar prazo para recolhimento
da contribuição sindical.

Aguardando Parecer do Relator, deputado Lucas
Vergílio (SOLIDARI/GO), na Comissão de Finanças e
Tributação (CFT) desde 22/08/2019.

PL 5622/2009
Deputado Carlos 

Bezerra (PMDB/MT)
14/07/2009

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para
estabelecer critérios de
representatividade para fins de
destinação da contribuição sindical.

Apensado ao PL 6706/2009, que aguarda parecer do
relator, deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI/GO), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP) desde 22/08/2019.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=418907
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465288&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465169
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=442494
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465288&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PLP 599/2010
Deputado Jefferson 
Campos  (PSB/SP)

14/06/2011

Dispensa as microempresas e empresas
de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional do pagamento da contribuição
sindical patronal.

Apensado ao PL 3/2007, que aguarda designação de
relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT)
desde 22/02/2019.

PEC 531/2010
Do então deputado 

Flávio Dino 
(PCdoB/MA)

15/12/2010

Altera dispositivos constitucionais para
prever o recebimento pelas centrais
sindicais da arrecadação oriunda de
parcela das contribuições sindicais.

Aguardando designação de relator na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) desde
22/02/2019.

PLP 67/2011
Deputado Jefferson 
Campos (PSB/SP)

14/06/2011

Altera a Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 para dispensar as
microempresas e empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional do
pagamento da contribuição sindical
patronal.

Apensado ao PL 3/2007, que aguarda designação de
relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=486378
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=340036&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=489897
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=509018
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=340036&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PEC 305/2013
Do então deputado 
Augusto Carvalho 

(PPS/DF)
02/09/2013

Dá nova redação ao inciso IV, do art. 8º,
e ao caput do art. 149, ambos da
Constituição Federal, para extinguir a
previsão da contribuição sindical
compulsória.

Apensada à PEC 71/1995 que aguarda apreciação
na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC).

PL 5945/2013
Deputado Laercio 
Oliveira (PP/SE)

11/07/2013
Autoriza a execução extrajudicial dos
créditos relativos à contribuição sindical.

Aguardando designação de relator na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) desde
22/02/2019.

PEC 179/2015
Deputado Ricardo 

Izar (PSD/SP)
09/12/2015

Altera o artigo 8º da Constituição Federal
para dispor sobre a contribuição sindical.

Apensada à PEC 71/1995 que aguarda apreciação
na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC).

PLP 202/2015
Deputado Laercio 
Oliveira (PP/SE)

01/12/2015

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, para Inclui a
Contribuição Sindical Patronal no
Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.

Apensado ao PL 3/2007, que aguarda designação de
relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=590035
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14334&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=584836
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2071702
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14334&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2057162
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=340036&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PLP 144/2015
Do então deputado 

César Halum
(PRB/TO)

13/08/2015

Altera § 3º do Art. 13 da Lei
Complementar nº 123/06 - Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte para isentar as
microempresas e empresas de pequeno
porte da contribuição sindical de patrões
e empregados.

Apensado ao PL 3/2007, que aguarda designação de
relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

PL 5479/2016
Deputado Rogério 

Peninha Mendonça 
(MDB/SC)

07/06/2016

Acrescenta artigo à Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, a fim de garantir a transparência
na utilização da contribuição sindical e
prestação de contas das entidades
sindicais ao Tribunal de Contas da União
- TCU.

Apensado ao PL4977/2016, que aguarda apreciação
na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP).

PL 5150/2016
Deputado Delegado 

Waldir (PR/GO)
04/05/2016

Trata da prestação de contas junto ao
Tribunal de Contas da União de
aplicação de recursos provenientes de
contribuição sindical.

Apensado ao PL4977/2016, que aguarda apreciação
na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP).

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1635670
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=340036&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2087001
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2081843&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2083303
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2081843&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PL 4977/2016
Então deputado 

Alberto Fraga 
(DEM/DF)

12/04/2016

Altera a Lei nº 11.648, de 31 março de
2008, que dispõe sobre o reconhecimento
formal das centrais sindicais para os fins
que especifica, altera a Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e dá outras providências.

Aguarda apreciação do parecer do relator, deputado
Daniel Almeida (PCdoB/BA) pela rejeição da matéria
na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP). Em 16/07/2021 foi
encerrado o prazo de vistas concedido ao deputado
Tiago Mitraud (NOVO/MG).

PEC 277/2016
Deputado Arthur 

Oliveira Maia 
(DEM/BA)

16/11/2016

Dá nova redação ao inciso IV do art. 8º da
Constituição Federal, para vedar a
imposição de qualquer contribuição a não
associados ao sindicato.

Apensada à PEC 71/1995 que aguarda apreciação
na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC).

PL 5795/2016

Comissão Especial 
destinada a estudar 

e apresentar 
propostas com 

relação ao 
financiamento da 
atividade sindical

12/07/2016 

Altera os artigos 529, 530, 548, 580 e 592
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n° 5452, de 1°
de maio de 1943, acrescentando-lhe o art.
549-A e um Capítulo III-A; altera o art. 92
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e revoga os §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º
do Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de
1971, e o art. 7° da Lei n° 11.648, de 31 de
março de 2008, para dispor sobre a
contribuição negocial e dá outras
providências.

Apensado ao PL 6706/2009, que aguarda parecer do
relator, deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI/GO), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP).

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2081843&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2037475&filename=Tramitacao-PL+4977/2016
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2117212
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14334&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2091418
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465288&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PL 7640/2017
Então deputado 

Walter Ihoshi
(PSD/SP)

16/05/2017

Altera a Lei nº 11.648, de 31 de março de
2008, para dispor sobre o
reconhecimento formal das centrais
sindicais patronais, modifica a
Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, e dá outras
providências.

Apensado ao PL 6706/2009, que aguarda parecer do
relator, deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI/GO), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP).

PL 7654/2017
Deputada Norma 
Ayub (DEM/ES)

17/05/2017

Dispõe sobre o recolhimento unificado,
pelo empregador, das contribuições
sociais e demais encargos incidentes
sobre a remuneração do empregado, e
dá outras providências.

Apensado ao PL 6100/2016 que aguarda apreciação
na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP).

PL 8639/2017
Então deputado 

Marco Maia (PT/RS)
20/09/2017 

Acrescenta dispositivos à Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT para dispor
sobre a contribuição sindical.

Apensado ao PL 6706/2009, que aguarda parecer do
relator, deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI/GO), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP).

PL 7709/2017
Do então deputado 

Sandro Alex 
(PSD/PR)

23/05/2017 

Dispõe sobre a transparência de
informações administrativas e
orçamentárias no âmbito das entidades
sindicais e dá outras providências.

Apensado ao PL4977/2016, que aguarda apreciação
na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP).

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2137604
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465288&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2137741
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2111199&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2152314
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465288&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2138949
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2081843&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PL 7419/2017
Do então deputado 

Adérmis Marini 
(PSDB/SP)

18/04/2017

Acrescenta o art. 593-A à Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT e altera a
redação de dispositivos da Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, para
determinar a obrigatoriedade de as
entidades vinculadas ao sistema sindical
prestarem contas e darem publicidade
às informações relativas ao recebimento
e aplicação dos recursos das
contribuições de interesse das
categorias econômicas e profissionais.

Apensado ao PL4977/2016, que aguarda apreciação
na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP).

PL 9655/2018
Deputado Nelson 

Pellegrino (PT/BA)
28/02/2018

Acrescenta parágrafo ao art. 543 da
Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT- aprovada pelo Decreto lei n.º 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre
a estabilidade do empregado
terceirizado eleito para direção sindical

Aguardando designação de Relator na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP) desde 31/03/2021.

PL 
11206/2018

Do então deputado 
Ronaldo Nogueira 

(PTB/RS)
12/12/2018

Acrescenta artigo à Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a Contribuição
Assistencial.

Apensado ao PL 6706/2009, que aguarda parecer do
relator, deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI/GO), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP).

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2129645
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2081843&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2168571
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2189527
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465288&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PL 5552/2019
Deputado Lincoln 
Portela (PL/MG)

16/10/2019
Regulamenta o Art. 8º da Constituição
Federal, que dispõe sobre a organização
sindical, e dá outras providências.

Apensado ao PL 6706/2009, que aguarda parecer do
relator, deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI/GO), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP).

PL 4903/2019
Deputado Paulo 
Eduardo Martins 

(PSC/PR)
05/09/2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical, e
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

Apensado ao PL 6706/2009, que aguarda parecer do
relator, deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI/GO), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP).

PL 4114/2019
Deputada Adriana 

Ventura (NOVO/SP)
16/07/2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre a contribuição sindical.

Apensado ao PL 6706/2009, que aguarda parecer do
relator, deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI/GO), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP).

PL 1036/2019
Deputado Paulo 
Teixeira (PT/SP)

21/02/2019

Altera a redação dos arts. 545, 578, 579,
582 e 602 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre o
direito de oposição do trabalhador à
contribuição sindical.

Apensado ao PL 6706/2009, que aguarda parecer do
relator, deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI/GO), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP).

PEC 196/2019
Deputado Marcelo 

Ramos (PL/AM)
11/11/2019 Reforma Sindical.

Aguardando instalação de Comissão Especial pelo
Presidente da Câmara dos Deputados desde
05/02/2020.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2225677
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465288&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2219059
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465288&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2212329&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465288&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192725
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465288&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2229222
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PLS 
359/2018

Senador 
Randolfe 

Rodrigues 
(REDE/AP)

08/08/2018
Revoga a reforma trabalhista, 

conservando a extinção da 
obrigatoriedade do imposto sindical.

Aguardando deliberação do parecer do relator, senador
Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), contrário ao texto, no
âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) desde
17/12/2019.

PLS 
341/2018

Então senador 
Lindbergh 

Farias (PT/RJ)
12/07/2018

Acrescenta o § 6º ao art. 611-A; e o art. 
605-B; à Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

para dispensar, mediante assembleia 
geral, a expressa e prévia anuência do 

empregado, para desconto da 
contribuição sindical, e dá outras 

providências.

Aguardando designação de relator no âmbito da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desde
06/08/2018.

PLS 
385/2016

Senador Sérgio 
Petecão 

(PSD/AC)
19/10/2016

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para estabelecer que a contribuição
sindical será devida somente pelos
filiados aos sindicatos, em benefício de
seus entes representativos, e dá outras
providências.

Aguardando a deliberação do parecer do relator, senador
Paulo Paim (PT/RS) pela prejudicialidade da matéria, no
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) desde
17/12/2019.

Senado Federal

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134060
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8058743&ts=1630429035880&disposition=inline
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133959
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127235
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8024000&ts=1630428680585&disposition=inline
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apresentação
Ementa Situação atual

PLC 
61/2016

Deputado 
Laercio Oliveira 

(PP/SE)
14/10/2016

Altera os arts. 580 e 585 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a contribuição
sindical devida pelos agentes ou
trabalhadores autônomos, pelos
profissionais liberais e pelas pessoas
jurídicas ou equiparadas.

Aguardando apresentação do parecer pelo relator, senador
Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE) no âmbito da Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) desde 05/11/2019.

PL 
4026/2019

Então senador 
Arolde de 
Oliveira 

(PSD/RJ)

10/07/2019

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre as contribuições destinadas
ao sustento das entidades sindicais,
inclusive a contribuição sindical, e revoga
dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

Aguardando designação de relatoria no âmbito da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desde
27/11/2019.

PDS 
16/1984

Da Comissão 
de Relações 
Exteriores da 
Câmara dos 
Deputados

31/05/1949

Aprova o texto da Convenção nº 87
relativa à Liberdade Sindical e à Proteção
do Direito Sindical, adotada em São
Francisco em 1948 por ocasião da 31ª
Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho, da Organização Internacional do
Trabalho.

Aguardando a deliberação do relatório do senador Paulo
Paim (PT/RS) pela rejeição do projeto, no âmbito da
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) desde 23/03/2015.

Senado Federal

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127141
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137775
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/603


Quadro de proposições em tramitação 
sobre  questões relativas a 

engenharia e tecnologia

O presente quadro, por sua vez, expõe a síntese de todas as
matérias em tramitação no Congresso Nacional que versam sobre
questões voltadas à atuação profissional dos engenheiros, e
aquelas que dizem respeito à tecnologia no contexto da profissão.
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PLP 547/2018
Deputado Zé Silva 

(SOLIDARIEDADE/M
G)

07/11/2018

Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal,
para estabelecer a obediência ao fluxo
orçamentário-financeiro na execução de
obras e serviços de engenharia.

Aguarda designação de relator no âmbito da
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) desde
03/11/2021.

PLP 453/2017
Deputado Gonzaga 

Patriota 
05/12/2017

Altera a Lei Complementar Nº 97, de 9 de
junho de 1999, atribuindo ao Exército a
execução de obras e serviços de
engenharia sem necessidade de
licitação pública nos seguintes casos: 1)
Obras acima de 15 milhões de reais)
paralisadas, abandonadas ou em atraso
superior a um ano; 2) Obras de
infraestrutura rodoviária, ferroviária,
metroviária, hidroviária, portos e
aeroportos acima de 15 milhões de
reais); 3) Obras de geração e
transmissão de energia, incluindo, mas
não limitado a hidrelétricas,
termelétricas, termonucleares, usinas
eólicas e fotovoltaicas, acima de R$ 15
milhões de reais; e 4) Quaisquer obras
públicas acima de 150 milhões de reais.

Aguarda apreciação do parecer do relator, deputado
Elias Vaz (PSB/GO) pela não implicação da matéria
em aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária no âmbito da
Comissão de Finanças e Tributação (CFT), desde
19/10/2021.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2186075
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2164336
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2092314&filename=Tramitacao-PLP+453/2017
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PLP 482/2018
Então deputado 
André Amaral 

(PROS/PB)
15/03/2018

Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal,
para estabelecer regra para a execução
de transferências de recursos para
Estados, Distrito Federal e Municípios
para a realização de obras públicas e
projetos de engenharia.

Apensado ao PLP 182/2012, que aguarda
designação de relator no âmbito da Comissão de
Finanças e Tributação (CFT).

PL 5155/2009
Então deputado Dr. 

Ubiali (PSB/SP)
30/04/2009

Acrescenta artigo à Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, para dispor sobre a
divulgação de informações referentes a
obras ou serviços de engenharia.

Apensado ao PL 3894/2000, que aguarda
deliberação do parecer do relator, na forma de
substitutivo, apresentado pelo deputado Roberto
Alves (REPUBLICANOS/SP) no âmbito da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(CCTCI) desde 04/11/2021.

PL 1039/2019
Então deputado 

Schiavinato (PP/PR)
21/02/2019

Altera o art. 116 e seu § 1º e acrescenta
o inciso VIII ao § 1º da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 para estabelecer
que se o convênio, financiamento,
acordo ou ajuste compreender obra ou
serviço de engenharia, comprovação de
que executor possua em seu quadro
funcionário público efetivo com
formação de engenheiro civil ou outra
engenharia devidamente habilitado para
responder pela operação.

Apensado ao PL 6047/2016, que aguarda
Designação de relator no âmbito da Comissão de
Finanças e Tributação (CFT) desde 03/11/2021.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2169427
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=546527&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=432675
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20411&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2100350&filename=Tramitacao-PL+3894/2000
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192732
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2095569&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PL 840/2021
Senadora Maria do 

Carmo Alves 
(DEM/SE)

11/03/2021

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), e a Lei nº 10.973,
de 2 de dezembro de 2004, que “dispõe
sobre incentivos à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente
produtivo”, para dispor sobre estímulo à
participação feminina nas áreas de
ciência, tecnologia, engenharia,
matemática, química, física e tecnologia
da informação e mitigação de barreiras
contra mulheres nessas áreas, bem
como para prorrogar o prazo máximo
para conclusão de cursos e programas
de educação superior nos casos de
maternidade e de adoção.

Aguarda parecer da relatora, deputada Paula
Belmonte (CIDADANIA/DF) no âmbito da Comissão
de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER) desde
20/05/2021.

PL 720/2019
Então deputado 

Schiavinato (PP/PR)
13/02/2019

Acrescenta o inciso III ao art. 1.048 do
Código de Processo Civil para conceder
prioridade de tramitação aos processos
judiciais movidos contra o poder público
por empresas que participam de
licitação.

Aguarda parecer do relator, deputado Luizão Goulart
(REPUBLICANOS/PR) no âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) desde
24/03/2021.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2273620
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2191880
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
/Ementa Situação atual

PL 4302/2012
Deputado Laercio 
Oliveira (PP/SE)

09/08/2012

Estende para a Mútua de Assistência
dos profissionais do CREA a
possibilidade de contribuir para o
aperfeiçoamento técnico e cultural de
seus associados e dos profissionais,
desde que registrados no Sistema
CONFEA/CREA, e estabelece a
possibilidade de destinação de recursos
para desenvolvimento de ações de
fiscalização efetuadas pelos Conselhos
Regionais.

Aguarda a deliberação do parecer do relator,
deputado Geninho Zuliani (DEM/SP) pela
constitucionalidade da proposta no âmbito da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) desde 12/09/2019.

PL 3818/2019
Deputado Geninho 
Zuliani (DEM/SP)

02/07/2019

Dispõe sobre a alteração do Título II,
Capítulo V, da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) no tocante à Engenharia
de Segurança do Trabalho e Medicina do
Trabalho.

Aguarda parecer do relator, deputado Joaquim
Passarinho (PSD/PA) no âmbito da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços (CDEICS) desde 04/09/2019.

PL 3451/2019
Deputado Sanderson 

(PSL/RS)
12/06/2019

Revoga a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril
de 1966, que dispõe sobre a
remuneração de profissionais
diplomados em Engenharia, Química,
Arquitetura, Agronomia e Veterinária.

Apensado ao PL 2861/2008 que está pronto para a
deliberação em Plenário desde 13/05/2011.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=553030
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1806634&filename=Tramitacao-PL+4304/2012
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2210140
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2207563
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=384006&ord=1
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Proposição Autor
Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PL 2861/2008
Senador Alvaro

Dias 
(PODEMOS/PR)

21/02/2008

Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de
1966, para estender aos técnicos de
nível médio, regularmente inscritos nos
Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, e nos de
Química, o piso salarial mínimo.

Pronto para a deliberação em Plenário desde
13/05/2011.

PL 11221/2018
Deputado Carlos 
Henrique Gaguim

(DEM/TO)
19/12/2018

Altera o art. 6º-B da Lei nº 10.260, de 12
de julho de 2001, ampliando a
possibilidade de abatimento de saldo
devedor para egressos das áreas e
cursos superiores de engenharia e
outros.

Apensado ao PL 2659/2015 que aguarda parecer do
relator, deputado Moses Rodrigues (MDB/CE) no
âmbito da Comissão de Educação (CE).

PL 6560/2016
Deputado Eduardo 

Barbosa 
(PSDB/MG)

24/11/2016

Altera a Lei nº 7.410, de 27 de novembro
de 1985, para dispor sobre a formação
do profissional de Engenharia de
Segurança do Trabalho.

Apensado ao PL 6179/2009 que aguarda designação
de Relator no âmbito da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).

PL 5334/2016
Então deputado 
Edinho Araújo 

(PMDB/SP)
18/05/2016

Altera a redação do inciso I do art. 1º da
Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985,
que "dispõe sobre a Especialização de
Engenheiros e Arquitetos em Engenharia
de Segurança do Trabalho, a Profissão
de Técnico de Segurança do Trabalho, e
dá outras providências".

Apensado ao PL 6179/2009 que aguarda designação
de Relator no âmbito da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=384006&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2189979
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1671884&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2118372
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=454366&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084984
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=454366&ord=1
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Ementa Situação atual

PL 6994/2002

Então deputado 
Antonio Carlos 
Mendes Thame 

(PSDB/SP)

18/06/2002
Torna crime o fato de exercer a
profissão de engenheiro, arquiteto e
engenheiro agrônomo sem habilitação.

Apensado ao PL 6699/2002 que está pronto para a
pauta do Plenário desde 28/06/2006.

PL 4210/2008
CPI do Sistema 

Carcerário
30/10/2008

Estabelece que o juiz de execução, ao
inspecionar os estabelecimentos
prisionais, deverá ser acompanhado de
represente do Corpo de Bombeiros,
Vigilância Sanitária, do Conselho
Regional de Medicina, do CREA, da OAB,
do Ministério Público e do Conselho de
Direitos Humanos.

Pronta para a pauta do Plenário desde 29/10/2009.

PL 1024/2020 Poder Executivo 25/03/2020

Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, que regula o exercício das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo.

Aguarda a deliberação do parecer do relator, na
forma de substitutivo, do deputado Rogério Correia
(PT/MG) no âmbito da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público (CTASP) desde
13/12/2021.

PL 4407/2020
Deputado Ricardo 

Izar (PP/SP)
31/08/2020

Dispõe sobre a Profissão de Engenheiro
de segurança contra incêndios e dá
outras providências.

Aguarda a deliberação do parecer do relator,
deputado Vicentinho (PT/SP) pela aprovação no
âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público (CTASP) desde 06/10/2021.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=57798
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=50794&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=414008
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242049
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2123327&filename=Tramitacao-PL+1024/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2261228
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2087099&filename=Parecer-CTASP-06-10-2021
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PL 4245/2021
Deputado Milton 
Coelho (PSB/PE)

01/12/2021

Altera a Lei 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitações e Contratos Administrativos)
para dispor sobre a publicização, de
maneira simplificada, discriminada e
compreensível à população, através de
placas e outdoors nos sítios em que se
executem as atividades de engenharia e
arquitetura, todos os recursos
financeiros utilizados pela
Administração Pública na execução de
obras públicas.

Apensado ao PL 1901/2021, que aguarda parecer do
Relator no âmbito da Comissão de Finanças e
Tributação (CFT) desde 01/12/2021.

PL 1901/2021
Deputado Dr. Jaziel

(PL/CE)
20/05/2021

Acrescenta § 8º ao art. 115 e inciso XIII
ao art. 155, ambos da Lei nº 14.133, de
1º de abril de 2021, para estabelecer a
obrigação que especifica, e dá outras
providências.

Aguarda parecer do relator no âmbito da Comissão
de Finanças e Tributação (CFT) desde 01/12/2021.

PL 626/2020
Deputado Rogério 
Correia (PT/MG)

12/03/2020

Dispõe sobre a regulamentação da
atribuição de títulos profissionais,
atividades, competências e
caracterização do âmbito de atuação
dos profissionais inseridos no Sistema
Confea/Crea, para efeito de fiscalização
do exercício profissional.

Aguarda a deliberação do parecer do relator,
deputada Erika Kokay (PT/DF) pela aprovação, com
substitutivo, no âmbito da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público (CTASP) desde
06/10/2021.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2309929
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2283847&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2283847&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2239003
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2108843&filename=Tramitacao-PL+626/2020
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Ementa Situação atual

PL 10657/2018
Deputado Vanderlei 
Macris (PSDB/SP)

07/08/2018
Tipifica o crime de fraude em obra ou
serviço de engenharia.

Aguarda a deliberação do parecer do relator,
deputado Kim Kataguiri (DEM/SP), pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição no âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) desde
06/10/2021.

PL 4243/2019
Deputado Heitor 
Freire (PSL/CE)

06/08/2019

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, que institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública,
para dispor sobre os tipos de licitação
utilizados para contratação de obras e
serviços de engenharia.

Aguarda designação de relator na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP) desde 02/09/2021.

PL 3740/2015
Deputado 

Guilherme Mussi
(PP/SP)

24/11/2015

Reconhece a denominação dos cursos
de Agronomia ou de Engenharia
Agronômica segundo a tradição da
instituição de ensino.

Aguarda a deliberação do parecer do relator,
deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG), pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJC).

PL 6699/2002
Então deputado 

José Carlos 
Coutinho (PFL/RJ)

07/05/2002

Inclui como Crime contra a Saúde
Pública o exercício ilegal da profissão de
Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.

Pronta para Pauta no Plenário desde 28/06/2006.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2182384
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2086382&filename=Parecer-CCJC-06-10-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2213493
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2056403
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2025229&filename=Tramitacao-PL+3740/2015
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=50794&ord=1
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Data da 

apresentação
Ementa Situação atual

PL 617/2019
Deputado Luiz 

Nishimori (PL/PR)
12/02/2019

Altera o art. 36 da Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, para modificar a
destinação de receitas arrecadas pelos
Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia, e dá outras providências.

Aguarda parecer do relator, deputado Alexis
Fonteyne (NOVO/SP) no âmbito da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP)
desde 13/04/2021.

PL 4598/2020
Então deputado 
Ney Leprevost

(PSD/PR)
16/09/2020

Institui a "Lei do Performance Bond", que
dispõe sobre a garantia de execução e
conclusão de obras contratadas pelo
poder Público.

Apensado ao PL 1242/2015, que aguarda
deliberação do parecer do relator, deputado Alexis
Fontreyne (NOVO/SP) com substitutivo no âmbito da
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público (CTASP) desde 18/10/2021.

PL 3076/2020 Poder Executivo 02/06/2020
Institui o Programa Universidades e
Institutos Empreendedores e Inovadores
- Future-se.

Aguarda a constituição de Comissão Especial pelo
Presidente da Câmara dos Deputados.

PL 4648/2020
Deputado 

Vincentinho
(PT/SP)

11/02/2009

Estabelece que as perícias serão sempre
efetuadas de forma imprevista, com o
"fator surpresa", independentemente de
serem realizadas por Auditor-Fiscal do
Trabalho, Médico do Trabalho ou
Engenheiro do Trabalho, registrados no
Ministério do Trabalho e Emprego.

Apensado ao PL 2681/2011, que aguarda
designação de relator na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP) desde
31/01/2019.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2191649
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2262932
PL 1242/2015
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2090641&filename=Parecer-CTASP-18-10-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2254321
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=423560
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=526988&ord=1
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apresentação
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PL 6151/2016
Deputada Flávia 

Morais (PDT/GO)
14/09/2016

roíbe a contratação de obras e serviços
de engenharia pela modalidade de
pregão.

Aguarda parecer do relator no âmbito da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP) desde 22/08/2019.

PL 4159/2004
Deputado Paulo 
Pimenta (PT/RS)

21/01/2004

Modifica a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril
de 1966, que "dispõe sobre a
remuneração de profissionais
diplomados em Engenharia, Química,
Arquitetura, Agronomia e Veterinária",
para estendê-la aos Técnicos Agrícolas.

Apensado ao PL 2861/2008 que está pronto para
pauta em Plenário desde 13/05/2011.

PL 10956/2018
Deputado Zé Silva 
(SOLIDARIEDADE/

MG)
07/11/2018

Altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro
2000, para criar penalidade
administrativa por descumprimento do
fluxo Orçamentário-Financeiro destinado
a Obras.

Apensado ao PL 1213/2015, que aguarda
designação de relator no âmbito da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP) desde 20/12/2018.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2111828
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=151013
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=384006
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2186051
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1214920
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Proposição Autor
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apresentação
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PL 6619/2016
Deputado Julio
Lopes (PP/RJ)

06/12/2016

Dá nova redação ao § 1º do art. 7º da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para
estabelecer a obrigatoriedade do
sistema de modelagem da informação
da construção, identificado pela sigla
inglesa BIM - Building Information Model,
na confecção de projetos executivos de
obras e serviços de engenharia
contratados pelos órgãos e entidades da
administração pública, e dá outras
providências.

Aguarda Designação de Relator na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) desde
13/12/2018.

PL 1505/1989
Então deputado 
Osvaldo Bender

(PDS/RS)
20/02/1989

Acrescenta parágrafo único ao art. 15 da
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
isentando de projeto e responsabilidade
técnica construções em zonas rurais de
até 120 m² de área.

Pronta para pauta no Plenário desde 21/03/1995.

PL 3332/2015
Deputado Altineu

Côrtes (PL/RJ)
19/10/2015

Autoriza a aplicação do Regime
Diferenciado de Contratações Públicas -
RDC às obras e serviços de engenharia
contratados pela Petrobrás para
realização das atividades previstas nos
inciso I a IV do art. 177 da Constituição
Federal.

Apensado ao PL 276/2015 que aguarda designação
de relator no âmbito da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP);.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2120016
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16832
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2018381
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946297
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apresentação
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PL 6290/2013
Então senador 

Eduardo Amorim 
(PSC/SE)

05/09/2013

Altera a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro
de 1977, para permitir que a Mútua
destine parte de sua arrecadação para
medidas que objetivem o
aperfeiçoamento técnico e cultural de
seus associados e dos profissionais
registrados nos Conselhos Regionais de
Engenharia e Agronomia e para
desenvolvimento de ações
fiscalizadoras promovidas pelos
Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia.

Aguarda designação de relator no âmbito da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP) desde 13/08/2015.

PL 6765/2013
Senador Fernando 
Collor (PROS/AL)

14/11/2013

Altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, para dispor sobre as eleições e
a composição dos Conselhos Federal e
Regionais de Engenharia e Agronomia;
revoga dispositivos da Lei nº 5.194, de
24 de dezembro de 1966, e a Lei nº
8.195, de 26 de junho de 1991.

Aguarda designação de relator no âmbito da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP) desde 27/09/2017.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=590970
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=601121
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apresentação
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PL 4478/1989
Então deputado 

Ralph Biasi 
(PMDB/SP)

07/12/1989

Altera a composição, duração do
mandato e escolha do Presidente do
Conselho Federal de Química e dos
Conselheiros do Conselho Regional;
define a atividade química e seu registro;
fixa os procedimentos para cobrança de
taxas e anuidades e define a receita.

Pronta para pauta no Plenário desde 19/08/1993.

PL 7050/2017
Então deputado 

professor Victorio 
Galli (PSC/MT)

08/03/2017

Altera o art. 5º da Lei nº 12.514, de 28 de
outubro de 2011, para determinar a
cobrança de anuidade após os primeiros
36 meses de registro em seus
respectivos conselhos profissionais.

Aguarda o parecer do relator, deputado Mauro Nazif
(PSB/RO) no âmbito da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP) desde
09/05/2019.

PL 4006/2021
Deputada Joice 

Hasselmann
(PSL/SP)

11/11/2021
Torna facultativo o pagamento de
anuidades aos conselhos profissionais.

Apensado ao PL 7057/2017, que aguarda o parecer
do relator, deputado Mauro Nazif (PSB/RO) no
âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público (CTASP) desde 09/05/2019.

PL 3979/2019
Deputado Eduardo 
Bismarck (PDT/CE)

09/07/2019

Regulamenta a atuação das autarquias
especiais, isto é, os Conselhos de
Classes de Profissões Regulamentadas,
destinadas ao controle e fiscalização
das atividades profissionais de diversas
categorias profissionais, geridas por
profissionais eleitos pelos seus pares.

Aguarda o parecer do relator, deputado Rogério
Correia (PT/MG) no âmbito da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP) desde 11/09/2019.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20910
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2124768&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2306945
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2124845
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2211561
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PDL 552/2020
Deputado André 

Figueiredo 
(PDT/CE)

16/12/2020

Susta o Decreto nº 10.578, de 15 de
dezembro de 2020, que "Dispõe sobre a
dissolução societária do Centro Nacional
de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.
e a publicização das atividades
direcionadas à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico e à
inovação no setor de microeletrônica".

Aguarda parecer do relator, deputado Gervásio Maia
(PSB/PB) no âmbito da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI)
desde 31/03/2021.

PDL 553/2020
Deputado José 

Guimarães (PT/CE)
16/12/2020

Susta os efeitos do Decreto 10.578 de 15
de dezembro de 2020 que Dispõe sobre
a dissolução societária do Centro
Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada S.A. e a publicização das
atividades direcionadas à pesquisa
científica, ao desenvolvimento
tecnológico e à inovação no setor de
microeletrônica.

Apensado ao PDL 552/2020, que aguarda parecer do
relator, deputado Gervásio Maia (PSB/PB) no âmbito
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (CCTCI) desde 31/03/2021.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267201&fichaAmigavel=nao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267232
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267201&ord=1
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PDL 556/2020
Deputada Maria do 

Rosário (PT/RS)
16/12/2020

Susta os efeitos do Decreto nº 10.578,
de 15 de dezembro de 2020, que “Dispõe
sobre a dissolução societária do Centro
Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada S.A. e a publicização das
atividades direcionadas à pesquisa
científica, ao desenvolvimento
tecnológico e à inovação no setor de
microeletrônica”.

Apensado ao PDL 552/2020, que aguarda parecer do
relator, deputado Gervásio Maia (PSB/PB) no âmbito
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (CCTCI) desde 31/03/2021.

PDL 557/2020
Deputado Patrus 
Ananias (PT/MG)

16/12/2020

Susta os efeitos do Decreto nº 10.578 ,
de 15 de Dezembro 2020, Dispõe sobre a
dissolução societária do CEITEC-Centro
Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada S.A. e a publicização das
atividades direcionadas à pesquisa
científica, ao desenvolvimento
tecnológico e à inovação no setor de
microeletrônica.

Apensado ao PDL 552/2020, que aguarda parecer do
relator, deputado Gervásio Maia (PSB/PB) no âmbito
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (CCTCI) desde 31/03/2021.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267306
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267201&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267342
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267201&ord=1
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PDL 563/2020
Deputado Pompeo

de Mattos 
(PDT/RS)

16/12/2020

Susta os efeitos do Decreto nº 10.578,
de 15 de dezembro de 2020, que dispõe
sobre a dissolução societária do Centro
Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada S.A. e a publicização das
atividades direcionadas à pesquisa
científica, ao desenvolvimento
tecnológico e à inovação no setor de
microeletrônica.

Apensado ao PDL 552/2020, que aguarda parecer do
relator, deputado Gervásio Maia (PSB/PB) no âmbito
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática (CCTCI) desde 31/03/2021.

Câmara dos Deputados

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267481
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2267201&ord=1
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PLS 303/2018
Então senador 

Hélio José 
(PROS/DF)

19/06/2018
Institui a Engenharia, Arquitetura e
Urbanismo-Geral da União.

Aguarda o parecer do relator, senador Eduardo Braga
(MDB/AM) no âmbito da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) desde 30/10/2019.

PLS 604/2015
Senador José Serra 

(PSDB/SP)
09/09/2015

Altera a Lei 8.666/1993 para atualizar os
valores limites das modalidades de
licitações, sendo, para obras e serviços
de engenharia: convite até R$
450.000,00; tomada de preços até R$
4.500.000,00; concorrência - acima de R$
4.500.000,00; e para compras e serviços:
convite até R$ 240.000,00; tomada de
preços até R$ 1.950.000,00; e
concorrência acima de R$ 1.950.000,00.

Aguarda o parecer do relator, senador Antonio
Anastasia (PSD/MG) no âmbito da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desde
07/08/2019.

PLS 91/2014
Senador Alvaro

Dias 
(PODEMOS/PR)

17/03/2014

Dá nova redação, acrescentando
parágrafos, ao art. 6º da Lei nº 8.666, de
1993, que “regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, que institui
normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras
providências”.

Aguarda o parecer do relator, senador Antonio
Anastasia (PSD/MG) no âmbito da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desde
11/07/2019.

Senado Federal

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133681
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123110
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116467
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PLC 31/2014

Deputado 
Augusto 
Coutinho 

(SOLIDARIEDADE
/PE)

03/04/2014

Estabelece a Política Nacional de
Manutenção Predial; cria o Plano de
Manutenção Predial; institui a
obrigatoriedade de inspeções técnicas
visuais e periódicas em edificações
públicas ou privadas, residenciais,
comerciais, de prestação de serviços,
industriais, culturais, esportivas e
institucionais, destinadas à conservação
e/ou à recuperação da capacidade
funcional das edificações; e dá outras
providências.

Aguarda o parecer do relator, senador Márcio Bittar
(MDB/AC) no âmbito da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) desde 06/06/2019.

PLC 13/2013
Então deputado 

José Chaves 
(PTB/PE)

16/04/2013

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
caracterizando como essenciais e
exclusivas de Estado as atividades
exercidas por Engenheiros, Arquitetos e
Engenheiros-Agrônomos ocupantes de
cargo efetivo no serviço público federal,
estadual e municipal.

Pronta para pauta no Plenário desde 26/11/2014.

Senado Federal

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116814
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/112305
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apresentação
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PL 3816/2019

Senador 
Styvenson
Valentim 

(PODEMOS/RN)

02/07/2019

Acrescenta o § 5º ao art. 24 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, para
vedar a prática de sobrepreço nas
contratações de obras e serviços de
engenharia nos casos de dispensa de
licitação em função de emergência ou
calamidade pública.

Aguarda o parecer do relator, senador Antonio
Anastasia (PSD/MG) no âmbito da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desde
07/08/2019.

PEC 14/2015
Senador Cássio 

Cunha Lima 
(PSDB/PB)

26/02/2015

Altera o inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal para permitir que
profissionais da engenharia e arquitetura
possam exercer, cumulativamente, dois
cargos públicos.

Pronta para pauta no Plenário desde 05/10/2017.

PL 4485/2021
Senadora Rose 

de Freitas 
(MDB/ES)

16/12/2021

Altera a Lei nº 11.484, de 31 de maio de
2007, para dispor sobre a prorrogação
do prazo de vigência de incentivos do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de
Semicondutores (Padis); e dá outras
providências.

Aguarda despacho da Mesa do Senado Federal às
comissões permanentes.

Senado Federal

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137510
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119779
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151361
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PDL 558/2020
Senador Jaques 
Wagner (PT/BA)

16/12/2020

Susta os efeitos do Decreto nº 10.578 de
15 de dezembro de 2020, que dispõe
sobre a dissolução societária do Centro
Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada S.A. e a publicização das
atividades direcionadas à pesquisa
científica, ao desenvolvimento
tecnológico e à inovação no setor de
microeletrônica.

Aguarda despacho da Mesa do Senado Federal às
comissões permanentes.

PDL 350/2020
Senador Lasier

Martins 
(PODEMOS/RS)

31/07/2020

Susta o Decreto nº 10.065, de 14 de
outubro de 2019, que dispõe sobre a
qualificação do Centro Nacional de
Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. –
Ceitec no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos da
Presidência da República.

Aguarda despacho da Mesa do Senado Federal às
comissões permanentes.

Senado Federal

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/146031
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/143731
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