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Palavra do Presidente
Em 2020, a Assessoria Legislativa cumpriu o seu dever como sentinela reativa e
proativa dos interesses do empresariado do comércio no Poder Legislativo
Os desafios impostos pela conjuntura do ano de 2020
podem ser considerados como um dos mais difíceis
em nossa história moderna. A pandemia causada pela
Covid-19 forçou a todos, independentemente de sua classe
social e do país que vive, modificar radicalmente seus
costumes e rotinas em curto espaço de tempo. No Brasil,
as consequências da elevação do desemprego e da perda
da fonte de renda para milhares de pessoas obrigou os
governos em todas as instâncias a planejarem medidas
de extrema importância para a economia, a exemplo, em
nível federal, da criação do Auxílio Emergencial (Lei nº
13.982/2020) e do Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda (Lei nº 14.020/2020).
Vale destacar que o Poder Legislativo assumiu papel de grande relevância nesse
processo, já que essas e outras medidas apresentadas nos últimos 9 (nove) meses
necessitaram do aval dos parlamentares para que fossem colocadas em prática.
Dito isto, a Assessoria Legislativa da Fecomércio-PE assumiu a difícil missão de,
além de servir como uma “ponte” ou elo entre o Poder Público e o Setor Terciário,
se estabelecer como sentinela ainda mais reativa e proativa dos interesses do
empresariado do comércio nas Casas Legislativas acompanhadas.
Buscando dar uma resposta aos anseios e demandas cada vez maiores da população
nesse período, chama a atenção da grande quantidade de projetos de lei apresentados
para análise da Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) e da Câmara Municipal
do Recife. Os deputados componentes da Casa Joaquim Nabuco protocolaram mais
de 850 matérias, o equivalente a 2,8 projetos/dia dentro da sessão legislativa atual,
das quais 120, ou 14%, foram classificadas como de interesse para pelo menos um dos
segmentos representados pelo Sistema Comércio.
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Já os vereadores da Casa José Mariano registraram 202 propostas, sendo que 19%
do montante foi composto de iniciativas acompanhadas de perto pela Assessoria
Legislativa.
Apesar das adversidades encontradas, podemos afirmar que as atividades
desenvolvidas pelo setor foram pautadas pela maior articulação com os atores
políticos envolvidos, exemplificada pelo ano em que mais foram emitidos pareceres
favoráveis com a indicação de aperfeiçoamentos aos autores ou relatores das
proposituras, e mantiveram a qualidade das ações realizadas em ocasiões
precedentes, sempre visando o equilíbrio e parcimônia para as novas legislações.
Por fim, gostaria de evidenciar algumas das ações empreendidas neste ano
que se finda. Mediante proposta legislativa, homenageamos o Professor Josias
Albuquerque em um importante equipamento público de mobilidade na cidade do
Recife e que perpassa o novo prédio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, a Casa
do Comércio.
Repetindo o êxito da primeira edição há dois anos, publicamos o documento
intitulado “Raio X das Eleições 2020”, que tem sempre como objetivo traduzir
os resultados dos últimos pleitos eleitorais para os dirigentes sindicais e diretores
regionais conhecerem a realidade das suas regiões e atuar em defesa dos interesses
da entidade que representa.
Aproveitando as diversas oportunidades que o mundo digital nos oferece, passamos
a discutir assuntos e temas de alta relevância para o empresariado do comércio
de bens, serviços e turismo e para a sociedade civil por meio das transmissões do
“Papo de Almoço” com a presença de especialistas e personalidades políticas.
Em razão disto, apresentamos este relatório que não se furta de reconhecer o
trabalho realizado obstinadamente pelo setor da Fecomércio-PE responsável por
acompanhar o Poder Legislativo em suas mais variadas instâncias de decisão.
Boa leitura.
Bernardo Peixoto
Presidente do sistema Fecomércio/ Sesc/ Senac-PE
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A assessoria legislativa
A Assessoria Legislativa é, desde 2012, uma das áreas de atuação da
Fecomércio-PE e é responsável pelo recebimento, triagem, acompanhamento,
posicionamento e atuação das proposições legislativas de interesse dos
segmentos empresariais do comércio de bens, serviços e turismo apresentadas
na Câmara Municipal do Recife, Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) e
Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal).
Com base no conteúdo e justificativa de cada projeto de lei, são analisadas as
propostas de maior relevância que visam beneficiar ou prejudicar determinada
atividade empresarial do comércio em geral. Após analisadas e selecionadas, as
matérias são encaminhadas para conhecimento das entidades parceiras e aos
dirigentes sindicais das entidades filiadas à Fecomércio-PE, a fim de que possam
fornecer subsídios que permitam a Assessoria Legislativa adotar procedimentos
perante o autor do projeto e demais membros do Poder Legislativo, nas suas
respectivas Comissões, por meio de argumentos jurídicos, econômicos e de
viabilidade técnica.
A Assessoria Legislativa atua integrada à Rede Nacional de Assessorias
Legislativas (Renalegis), coordenada pela Divisão de Relações Institucionais da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (DRI-CNC).
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Assessoria legislativa em números
Em 2020, a Assessoria Legislativa....
...classificou como de interesse para pelo menos um dos
seguimentos representados pelo Sistema Comércio-PE (sindicatos
filiados, Sesc, Senac e áreas inorganizadas), 230* propostas nas
casas legislativas acompanhadas, das quais 39 foram apresentadas
na Câmara Municipal do Recife, 123 na Assembleia Legislativa do
estado de Pernambuco e 68 no Congresso Nacional.
... fundamentada pela orientação dos integrantes da Rede
Estadual de Acompanhamento Legislativo (Realeg-PE), emitiu
posicionamento acerca das matérias legislativas em tramitação, por
meio da produção de 48* Notas Técnicas Legislativas (NTLs)
...informou a sanção, promulgação e publicação de 202* novas
Leis, Decretos e Portarias das três esferas federativas assistidas.
...computou 88* ações reativas e proativas na defesa institucional
do setor terciário em Pernambuco no Poder Legislativo, através
da participação em reuniões remotas e promovendo alterações,
solicitando aprovação ou rejeição de propostas de relevância para
os setores empresariais do comércio
*Números consolidados até novembro/2020.
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Quadro geral das propostas legislativas
analisadas em 2020
Assembleia Legislativa
de Pernambuco

Totalidade das
propostas legislativas
analisadas

202

852¹

Proporção projetos
de lei / dias da sessão
legislativa

0,6² projeto/dia

2,8³ projetos/dia

% de propostas
classificadas como
“de interesse”

19%

14%

¹Estão incluídos os projetos de lei encaminhados pelo Executivo Estadual
e os projetos de resolução encaminhados pelos parlamentares.
²“Art. 3º. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, de 1º de fevereiro a 5 de julho e de 1º de agosto
a 22 de dezembro, independentemente de convocação ...” (Resolução nº 2624/2019, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara Municipal do Recife).
³“Art. 15. As Sessões Legislativas Ordinárias serão realizadas independente de convocação, nos períodos
de primeiro de fevereiro a trinta de junho e de primeiro de agosto a vinte e um de dezembro.” (Resolução
905/2008, que institui o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco).

Divergente

Posicionamento
de matérias

Fav. c/ressalvas

Maiores propositores
de matérias
classificadas como
“de interesse”

Favorável

Câmara Municipal
do Recife
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A assessoria legislativa
na pandemia da covid-19
A pandemia causada pelo alastramento do novo coronavírus (Covid-19) trouxe
consigo uma série de desafios aos países em todo o mundo. Aqui, a situação não
foi diferente. Cientistas já mostram em seus estudos que o ano de 2020 marcará
profundamente e socialmente esta geração, isso porque, mesmo em projeções
mais conservadoras, estima-se que até o fim de dezembro, o Brasil atingirá a marca
de pelo menos 7.000.000 de pessoas infectadas e de mais de 200.000 mortes
provocadas pela doença. No quesito econômico, o governo federal necessitou criar,
em curto espaço de tempo, um programa eficiente de transferência de renda para a
população que perdeu seus empregos e/ou sua fonte de sobrevivência, ao mesmo
tempo que é obrigado a equalizar as finanças públicas e atender as pressões cada vez
maiores da população sob o Sistema Único de Saúde (SUS).
Consequentemente, o setor produtivo também sofreu com resultados negativos
neste ínterim. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), analisando os índices de consumo, estima que o varejo nacional tenha perdido
mais R$ 200 bilhões, representando uma queda de mais de 50% no faturamento do
setor. Para Pernambuco, as repercussões também foram significativas, pois, com
cerca de 60% dos estabelecimentos comerciais fechados em todo o Estado até junho,
estima-se queda no faturamento superior a R$ 7 bilhões, que reverbera nocivamente
nos compromissos empresariais, como o pagamento de empréstimos, fornecedores,
despesas fixas e de tributos.
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Por fim, vale destacar o esforço e desempenho das instituições políticas de
representação na busca de elaborar respostas para amenizar as aflições e
apreensões dos diversos segmentos da sociedade. O Poder Legislativo, em suas três
instâncias decisórias, não parou de deliberar nem mesmo no estágio mais crítico da
pandemia e propôs e aprovou normas legais de vital importância para atravessar de
forma menos impactante o atual período que vivenciamos.
Inserida neste contexto, a Assessoria Legislativa da Fecomércio-PE, imbuída de sua
missão, atuou de forma categórica na defesa e na representação dos segmentos
empresariais do comércio nas Casas Legislativas acompanhadas, seja por meio da
convocação de reuniões virtuais, da emissão de posicionamentos das proposições
ou da realização de ações legislativas, tais como o protelamento, alterações textuais
e pedidos de retirada de tramitação das matérias classificadas de interesse pelos
membros da Rede Estadual de Acompanhamento Legislativo (Realeg).
Como forma de apresentar as conquistas no decorrer do período pandêmico,
elencamos a seguir exemplos das ações empreendidas em projetos de lei idealizados
para viger durante o decurso de calamidade pública. Os resultados profícuos
demonstram a capacidade do setor técnico e o reconhecimento direto dos atores
políticos no trabalho desenvolvido pela entidade no legislativo desde 2012.
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Câmara Municipal do Recife
1) PLO 58/2020 – Disponibilização de EPIs e de local de higienização das
mãos em empresas e doação de água sanitária aos funcionários
Autor: ver. Ivan Moraes (PSOL)
Ementa: Determina que estabelecimentos privados instalados
no município do Recife considerados como de serviços
essenciais forneçam máscaras, álcool 70% e disponham
de pia com água e sabão em local de fácil acesso aos seus
funcionários.
Atuação Assessoria Legislativa:
apresentação de emenda supressiva.
Principais pontos levantados por meio da NTL nº 21/2020:
- Falta de inovação na proposta legislativa;
- Perda temporal do objeto principal;
- Necessidade de suprimir a obrigatoriedade do
fornecimento de água sanitária aos funcionários
por vícios de inconstitucionalidade.
Situação atual: transformado na Lei Municipal nº 18.751/2020,
com a supressão proposta pela Assessoria Legislativa.
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2) PLO 76/2020 – Uso de cópia de receitas médicas para
compra de remédios controlados
Autora: ver. Aimée Carvalho (PSB)
Ementa: Obriga as farmácias e drogarias situadas no município
do Recife a aceitar cópia da receita médica para remédio
controlado durante a Situação de Emergência em virtude da
COVID-19 (Novo Coronavírus).
Atuação Assessoria Legislativa:
solicitar a retirada de tramitação.
Principais pontos levantados por meio da NTL nº 15/2020:
- Farmácias e drogarias seguem normas
determinadas por órgãos competentes de nível
nacional para vendas de medicamentos controlados;
- A matéria atenta contra a saúde pública municipal por
possibilitar o aumento da venda dos receituários
falsificados e dos índices de automedicação da população;
- A digitalização de um documento não o torna digital.
Situação atual: após atuação, a matéria foi retirada de
tramitação.
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ALEPE
1) PLO 1086/2020 – Exigência de funcionário para organização das
filas de atendimento em mercados, supermercados e similares em
situações de calamidade pública de saúde.
Autor: dep. Henrique Queiroz Filho (PL)
Ementa: Obriga a adoção de procedimentos nos
estabelecimentos que indica e dá outras providências.
Atuação Assessoria Legislativa:
apresentação de emenda supressiva.
Principais pontos levantados por meio da NTL nº 25/2020:
- A imposição não considera o alto custo em de sua
implementação e não apresenta estudos
comprobatórios de sua eficácia;
- A contratação de novos funcionários para
atender as exigências seria limitada pela
capacidade atual financeira do segmento;
- A realocação do quadro da força laboral empregada poderá
gerar sobrecarga nos colaboradores em suas atividades usuais;
- Os mercados, supermercados e congêneres já atendem todos
as normativas sanitárias governamentais para o
pleno funcionamento durante a pandemia.
Situação atual: transformado na Lei Estadual nº 16.997/2020,
com a supressão proposta pela Assessoria Legislativa.
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2) PLO 1091/2020 – Utilização de luvas descartáveis por
entregadores de alimentos em domicílio
Autor: dep. Henrique Queiroz Filho (PL)
Ementa: Altera a Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de 2019,
que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de
Pernambuco, de autoria do Deputado Rodrigo Novaes, a fim
de incluir dispositivo que amplia a proteção ao consumidor e
do profissional de entregas.
Atuação Assessoria Legislativa:
apresentação de texto alternativo (substitutivo).
Principais pontos levantados por meio da NTL nº 16/2020:
- Indicação de possíveis inconstitucionalidades na matéria;
- Necessidade da criação de Lei apartada do Código Estadual
de Defesa do Consumidor e específica e direcionada apenas
ao período pandêmico atual.
- Levantamento de possíveis consequências nocivas à saúde
dos profissionais de entrega com o uso obrigatório de luvas
descartáveis como EPI durante seu horário de trabalho.
Situação atual: transformado na Lei Estadual nº 16.916/2020,
com as alterações propostas pela Assessoria Legislativa.
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3) PLOs 1195 & 1198/2020 – Regras para descarte e separação de
máscaras em estabelecimentos comerciais
Autores: dep. Rogério Leão (PL) / dep. Alessandra Vieira (PSDB)
Ementas: Dispõe sobre normas para o correto descarte de máscaras
de proteção individual e outros Equipamentos de Proteção
Individual - EPI’s, como medida de redução da transmissão do novo
Coronavírus - Covid-19, no âmbito do Estado de Pernambuco / Obriga
a inutilização de máscaras e luvas de proteção antes do descarte em
todo Estado de Pernambuco, como medida de não propagação da
contaminação do COVID-19 e dá outras providências.
Atuação Assessoria Legislativa:
apresentação de emendas modificativas ao texto conjunto.
Principais pontos levantados por meio da NTL nº 28/2020:
- A colocação de lixeira dentro dos estabelecimentos
comerciais criaria procedimento extremamente burocrático
para as empresas, que já necessitariam atender a uma série
de adequações sanitárias e legislativas decorrentes do alto
poder contaminante do novo Coronavírus;
- A matéria contraria a recomendações emitidas e divulgadas
na imprensa por entidades como a Autarquia de Manutenção
e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB), que indica a
colocação das máscaras usadas dentro do lixo do banheiro
apenas para evitar que os equipamentos sejam reciclados;
- A disposição das lixeiras poderia elevar o grau de
contaminação dos funcionários, frequentadores e clientes
das lojas diretamente atingidas pela proposta.
Situação atual: transformado na Lei Estadual nº 17.018/2020, com as
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alterações propostas pela Assessoria Legislativa.
4) PLO 1307/2020 – Medidas de higiene e de proteção da
Covid-19 em bares e restaurantes
Autor: dep. Clodoaldo Magalhães (PSB)
Ementa: Dispõe sobre a adoção de medidas de proteção
e enfrentamento ao COVID-19 por restaurantes, bares e
estabelecimentos assemelhados no âmbito do Estado de
Pernambuco.
Atuação Assessoria Legislativa:
solicitar a retirada de tramitação.
Principais pontos levantados por meio da NTL nº 30/2020:
- O governo do Estado, em suas Portarias das Secretarias de
Saúde e de Desenvolvimento Econômico, já vem
tratando do tema;
- A proposição entra em conflito com as diretrizes
governamentais de abertura paulatina e segura do
comércio varejista;
- Se aprovada, poderá causar desinformação, novos custos aos
estabelecimentos para readequar seus processos
atuais de higiene e os empresários passiveis de
aplicação de penalidades extremamente elevadas.
Situação atual: após atuação, a matéria
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foi retirada de tramitação.
5) PLO 1468/2020 – Testagem periódica Covid-19 de
funcionários das empresas
Autores: dep. William Brígido (REPUL)
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de testagem
periódica para detecção do vírus SARS-COV- 2 em empresas
com mais de vinte trabalhadores no Estado de Pernambuco e
dá outras providências.
Atuação Assessoria Legislativa:
solicitar a retirada de tramitação.
Principais pontos levantados por meio da NTL nº 35/2020:
- Matéria apresenta medida ineficaz para o controle da
disseminação do novo coronavírus;
- A proposição afronta os princípios do livre exercício da
atividade econômica e da livre iniciativa;
- Busca transferir a responsabilidade e do dever do Estado no
provimento da saúde pública;
- Impõe alto custo em sua implementação.
Situação atual: após forte atuação em conjunto com
outras entidades de representação empresarial do
Estado, a matéria foi retirada de tramitação.
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Ações de destaque
1) Ciclofaixa no bairro de Santo Amaro, no Recife, recebe o nome
de Professor Josias Albuquerque

O legado de dedicação e liderança de Josias Albuquerque agora está eternizado
nas ruas do bairro de Santo Amaro, no Recife. Inaugurada pelo Poder Executivo
Municipal no primeiro semestre de 2020, a área destinada a ciclistas em um dos
bairros centrais mais importantes para o comércio de bens e serviços da cidade
foi renomeada para “Ciclofaixa Professor Josias Albuquerque”, após proposição de
iniciativa da Assessoria Legislativa da Fecomércio-PE e encaminhada para análise e
apoio da vereadora Missionária Michele Collins (PP).
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A nova rota exclusiva para bicicletas percorre um importante eixo rodoviário da cidade e
perpassa o novo prédio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, a Casa do Comércio, cujo
edifício ganhou o nome do ex-presidente da Federação.
Enquanto presidiu o Sistema Fecomércio-PE, Josias Albuquerque idealizou, executou e
apoiou iniciativas que contribuíram para o crescimento de Pernambuco na economia,
na educação e no âmbito social. “É uma homenagem mais que merecida, já que
Josias Albuquerque trouxe importantes avanços para a população de todo o estado de
Pernambuco, seja no âmbito social e de desenvolvimento econômico. A ciclofaixa lembrará
a todos do grande líder empresarial e do incentivador de mudanças positivas e inovadoras,
que foi Josias”, comenta o atual presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto.
Advogado e empresário, Josias Silva de Albuquerque exerceu, durante o período de 1996
a 2019, a presidência do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, dedicando-se, nos últimos
30 anos de sua vida, à organização da classe empresarial do comércio de bens, serviços e
turismo no Estado de Pernambuco.
Além de sua liderança à frente das entidades sindicais, Josias Albuquerque também
se dedicou ao fomento dos pequenos negócios, ao desenvolvimento de pessoas
e organizações para o mundo do trabalho e à promoção do bem-estar social dos
comerciários, de suas famílias e do público em geral.
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2) Assessoria Legislativa lança o “Raio X das Eleições 2020”

RAIO
ELEIÇÕES 2020

De posse dos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acerca dos
pleitos municipais deste ano, a Assessoria Legislativa, em tempo recorde, publicou
o documento intitulado “Raio X das Eleições”, que tem como objetivo relacionar
o resultado das últimas eleições com a base territorial do Sistema Comércio
Pernambuco, composto pelos sindicatos filiados, Sesc e Senac.
Para cada um dos 26 municípios pernambucanos analisados, há uma apresentação
do prefeito escolhido pelo voto da maioria da população e dos mais votados para
exercer cargos de vereança nas Câmaras Municipais. “A publicação, executada
mais uma vez após pesquisa e dedicação da Assessoria Legislativa, permite que os
dirigentes sindicais e diretores regionais possam conhecer a realidade das cidades
do Estado que temos presença direta pelo Sistema e atuar em diversas frentes
na defesa dos interesses da entidade que representa. O Raio X também permite
inferir sobre o papel de cada um dos nossos representantes e uma visão geral de
assuntos tais como o salário, a representatividade feminina e o índice de renovação
partidária nos legislativos locais”, explicou César Braga Souza, assessor legislativo da
Fecomércio-PE.
O documento será encaminhado a todos os dirigentes sindicais filiados à Fecomércio
e ficará disponível para download gratuito na página da Assessoria Legislativa no
sítio da Fecomércio-PE.
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3) Fecomércio e Sincopeças-PE apresentam proposta na ALEPE que
possibilita a livre escolha do centro de serviços automotivos para
revisões de veículos em garantia de fábrica

O Sindicato do Comércio de Autopeças do Estado de Pernambuco demandou
da Assessoria Legislativa, no início de 2020, a apresentação de projeto de lei de
abrangência estadual que assegure ao consumidor o direito à livre escolha do centro
de serviço automotivo para as revisões de veículos em garantia de fábrica.
De acordo com o Sincopeças-PE, a atual prática das montadoras, de permitir apenas
a execução dos serviços em empresas da rede previamente autorizada, causa
grandes transtornos aos donos dos veículos e impõe uma escolha condicionada a
poucos centros automotivos que, por sua vez, exigem o pagamento de elevados
valores, sem qualquer possibilidade de negociação.
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Assim sendo, nada impede que estes serviços sejam realizados em
qualquer centro de serviço automotivo de confiança do proprietário,
sem resultar na perda da garantia do veículo automotor, desde possuam
funcionários capacitados e que as peças trocadas obedeçam ao tempo
de vida útil descritos no manual do veículo. Diante dessas premissas, a
Assessoria Legislativa procurou o deputado estadual Antônio Moraes
(PP), que prontamente atendeu o pleito da entidade sindical por meio do
Projeto de Lei Ordinária nº 946/2020.
O PLO 946/2020 aguarda entrada em pauta de votação da Comissão de
Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da ALEPE e conta com a relatoria
do deputado Romero Sales Filho (PTB).
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4) Assessoria Legislativa cria mais um canal de articulação na
Rede Estadual de Acompanhamento Legislativo (Realeg)

Realeg PE
Rede Estadual de Acompanhamento Legislativo

Com o objetivo de ratificar e fortalecer o trabalho realizado pela Realeg-PE durante
a pandemia, a Assessoria Legislativa instituiu mais um canal de articulação com os
multiplicadores legislativos representantes dos sindicatos filiados, Sesc, Senac e
entidades parceiras com a realização de reuniões em ambiente virtual.
A partir de agora, quando identificada uma matéria que pode causar grande impacto
a um segmento específico e a entidade diretamente atingida não conseguir se
posicionar em tempo hábil, a Assessoria Legislativa entrará em contato direto por meio
de videoconferência com o multiplicador e o presidente da agremiação sindical para
dirimir dúvidas, prestar esclarecimentos sobre o processo legislativo e sugerir melhores
estratégias para atuar de forma mais assertiva em defesa dos interesses da entidade.
“Com as consequências diretas da pandemia, as casas produtoras de leis se adaptaram
de forma bastante exitosa a nova realidade imposta e as reuniões a distância se
tornaram o novo padrão de trabalho para os nossos representantes.
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De suas residências, os senadores, deputados e vereadores apresentaram grande
números de projetos de lei, que passaram a ser analisados e votados em prazos
mais acelerados e curtos. Dessa forma, a Assessoria Legislativa também precisou se
integrar a esta dinâmica e as reuniões virtuais têm papel fundamental nessa nova
etapa de participação da Fecomércio na construção de legislações mais equilibradas
ao setor produtivo”, detalha César Braga Souza, assessor legislativo.
De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros
Alimentícios do Recife (Sindvarejista), José Lourenço, a oficialização das
videoconferências como mais um método de contato direto com os sindicatos só
vem fortalecer o trabalho realizado pela Fecomércio: “é de extrema importância
que estas reuniões sejam mantidas pós-pandemia, já que é um meio mais ágil
para tomada de decisões, e facilita nosso entendimento do processo legislativo”,
comenta. “A Realeg veio com o propósito de criar um ambiente mais favorável para
a discussão de projetos em tramitação e a contínua procura de mecanismos visando
aproximar os sindicatos da área técnica legislativa está na essência do grupo de
trabalho”, explicou Marcelo Magalhães, Assessor Executivo do Sindicato do Comércio
de Auto Peças do Estado de Pernambuco, Sincopeças-PE.
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5) Assessoria Legislativa participa das transmissões do “papo de almoço”
nas redes sociais da Fecomércio-PE

Uma das novidades trazidas pela Fecomércio-PE no segundo semestre de 2020 foi a
criação de espaços para discussão de assuntos de interesse tanto para o empresário
de comércio de bens, serviços e turismo, quanto para a sociedade, por meio da
transmissão de debates intitulados “papo de almoço” nas redes sociais da entidade.
A Assessoria Legislativa foi incluída nesse processo e organizou três encontros para
debater temas vinculados à ciência política. O primeiro deles, ocorrido em 28/09,
contou com a participação do advogado e idealizador do projeto “Cidadão Arretado”
João Guerra e realçou as formas de participação cidadã na política no Poder
Executivo e do Legislativo, a exemplo do orçamento participativo e dos conselhos
de políticas públicas e das Comissões de Legislação Participativa e das audiências
públicas, respectivamente.

Sesc Senac
Instituto Fecomércio

Anual
25 Relatório
Assessoria Legislativa 2020

Já pela proximidade com as eleições municipais, o assunto da conversa do dia
09/11 foi para clarificar o papel dos prefeitos e vereadores em nossa sociedade.
A cientista política Manuela Pereira, em conjunto com o assessor legislativo
César Braga Souza, fizeram um levantamento das prerrogativas dos cargos
eletivos, explicaram as capacidades constitucionais de cada função e previram
quais os maiores desafios aos nossos representantes eleitos a partir de 2021.
Por fim, em 07/12, foi a vez da conversa mostrar a importância da transparência
no setor público com a presença das cientistas políticas Raquel Lins e Virgínia
Rocha e da deputada estadual Priscila Krause (DEM). Durante o evento, os
participantes discorreram sobre o histórico da implementação de legislações
voltadas a transparência no Brasil e mundo, em qual estágio se encontra
a criação de políticas nesta direção dentro do Executivo e Legislativo e as
dificuldades encontradas em sua efetivação nas instituições atualmente.
Com retorno bastante positivo da qualidade das discussões realizadas, já está
sendo planejada a continuidade das transmissões para o próximo ano.
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Atuações legislativas de destaque
Com o posicionamento de um projeto de lei de interesse transformado em Nota
Técnica Legislativa (NTL), a Assessoria Legislativa prepara, a partir da avaliação do
cenário disponível, a melhor estratégia para trabalhar com os parlamentares das
Casas assistidas. A atuação legislativa consiste no apoio institucional a matérias
que devem prosperar, na indicação de alterações em proposições que merecem
adequações ou na rejeição textual de PLs identificados como negativamente
impactantes aos segmentos representados pela Fecomércio-PE e seus sindicatos
filiados.
Como forma de divulgar as ações executadas, a seguir estão elencadas algumas das
atuações realizadas em 2020 e de sua situação atual no processo de tramitação
legislativa.
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1) Fecomércio-PE e Abrasel em PE demandam maior prazo para
discussão de projeto de lei que proíbe o fornecimento de produtos
plásticos de uso único no Recife

Encontra-se em tramitação na Câmara Municipal do Recife o projeto de lei
ordinária nº 2/2020, de autoria do vereador Augusto Carreras (PSB), que
proíbe expressamente o fornecimento de produtos plásticos de uso único por
estabelecimentos comerciais e em eventos culturais e esportivos, tais como copos,
talheres, canudos e agitadores para bebidas, e incentiva a substituição por itens
fabricados em materiais biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis.
A Fecomércio-PE, em conjunto com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
Seccional Pernambuco (Abrasel em PE), entende a preocupação do autor com a
apresentação da proposta em relação ao meio ambiente, porém contesta a sua real
aplicabilidade na cidade sem que haja um programa mais amplo, capitaneado pelo
Poder Público e com o envolvimento direto de toda a sociedade. De acordo com a
nota técnica emitida pelas entidades, exigir a substituição dos produtos de plástico
por outros compostos em materiais “menos agressivos” ao meio ambiente sem,
contudo, levantar as características e desvantagens de cada um deles, resulta em
delicadas adversidades, que podem produzir falácias legais e legislações com altos
custos para sua implementação.
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Por fim, o posicionamento lembra que o cenário com a eclosão da pandemia
gerada pela COVID-19 fez com que muitos dos métodos e rotinas utilizados sejam
repensados, a começar pelo uso único dos plásticos como medida necessária ao
combate ao novo coronavírus. O quadro de isolamento social impôs o fechamento
de restaurantes, bares e do comércio em geral, remanescendo somente alguns
serviços essenciais. Quem pede comida por sistema delivery a recebe em
embalagens descartáveis, com talheres e copos igualmente de uso único. Dessa
forma, se torna impensável que essa entrega seja feita com uso de reutilizáveis, seja
pelo custo ou seja por questões de higienização e segurança alimentar.
Após ouvir os argumentos levantados pelas entidades, a matéria foi colocada em
suspensão temporária de tramitação na Câmara Municipal do Recife e deverá voltar
apenas para debate na próxima legislatura.
RESULTADO: POSITIVO
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2) Assessoria Legislativa altera proposta que autorizava a abertura de embalagens
e invólucros de produtos à venda em estabelecimentos comerciais

O projeto de lei ordinária nº 63/2019, de autoria do deputado estadual Clodoaldo
Magalhães (PSB), autorizava o rompimento pelo consumidor do lacre, embalagem ou
invólucro de produto posto à venda nos estabelecimentos, sempre que não houvesse
exemplar exposto para exame. A Assessoria Legislativa da Fecomércio-PE entendeu
que a proposta possuía amparo legal em sua aprovação, porém necessitava melhor
ser discutida no tocante as obrigações impostas ao comércio em funcionamento no
Estado.
Após consulta às entidades participantes da Realeg, que levantaram questões
tais como a diferenciação de invólucros fechados e lacrados pelo fabricante, a
consequente perda do valor de mercado de produtos com embalagem aberta, da
indispensabilidade de se restringir a operação apenas para funcionários autorizados
e da existência de sistemas computacionais que dispõem de todas as informações
relevantes dos bens de consumo, foi construído um texto alternativo que levou em
consideração a realidade e as particularidades dos empreendimentos diretamente
atingidos pela proposta.
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As sugestões, apresentadas na forma de substitutivo ao relator do PLO na Comissão
de Administração Pública (CAP) da ALEPE, foram acatadas em sua integralidade, que,
durante seu processo de tramitação na casa legislativa, foi ratificada pelas demais
comissões parlamentares designadas. Apesar de manter a previsão da abertura das
embalagens, novas exceções e hipóteses foram adicionadas a permissão, a fim de
preservar e garantir o bom funcionamento das lojas em todo o Estado.
A proposição, após amplo debate e discussão com participação efetiva da
Fecomércio-PE, foi promulgada pelo presidente da ALEPE na forma da Lei Estadual nº
17.063, de 30 de setembro de 2020.
RESULTADO: POSITIVO
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3) Fecomércio-PE se posiciona contrária a proposta que desestimula
a contratação de pessoas idosas no mercado de trabalho

A deputada federal Policial Katia Sastre (PL/SP) apresentou para análise da Câmara
dos Deputados o projeto de lei nº 2231/2020, que altera o Estatuto do Idoso (Lei
Federal nº 10.741/2003) para incluir o direito a estabilidade no emprego para
pessoas idosas em caso de calamidade reconhecida pelo Poder Público.
Para a Fecomércio-PE, apesar de bem intencionada a proposta, que busca, por via
legislativa, proteger uma parcela de grande importância da nossa sociedade, sua
aprovação trará altos custos aos empresários do comércio no país e poderá agravar
ou inviabilizar o exercício regular das atividades de muitas empresas que ainda
vivenciam a grave crise provocada pela pandemia da Covid-19.
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Além deste fato, o PL 2231/2020 provocará repercussões que estimulam a cultura da
desvalorização do idoso e que contrariam as políticas públicas criadas pelo Estado
brasileiro nas últimas décadas, a exemplo próprio Estatuto do Idoso. Exigir, por
medida legal, maior proteção no emprego a uma pessoa por ter atingido 60 anos
ou mais, carrega, por si só, uma atitude preconceituosa, uma vez que alimenta a
falsa ideia de improdutividade e do desvalor do idoso; é excludente, por pressupor
quais funcionários sofrerão maior dificuldade econômica em um cenário atípico
de calamidade pública, e desestimula a contratação de indivíduos próximos a esta
idade, ao gerar receio no empregador para a impossibilidade de demissão, mesmo
diante de situação de necessidade financeira e extraordinária.
O posicionamento da entidade foi encaminhado aos deputados da bancada federal
de Pernambuco e remetido a Divisão de Relações Institucionais da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (DRI-CNC), por meio do Sistema
Renalegis.
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4) Assessoria Legislativa atua em projeto de lei que exige a implementação de
bicicletários em todos os estabelecimentos comerciais do Recife

O vereador Fred Ferreira (PSC) apresentou na Câmara Municipal do Recife o PLO
141/2020, que determina a obrigatoriedade da implantação de bicicletários (sítios
destinados ao estacionamento de bicicletas) em locais de grande fluxo de pessoas, a
exemplo dos estabelecimentos comerciais, independentemente de seu tamanho, em
instituições de ensino e os destinados a hospedagem temporária.
A Assessoria Legislativa, após receber as considerações Sindicato do Comércio
Varejista de Gêneros Alimentícios do Recife (Sindvarejista), integrante da Rede
Estadual de Acompanhamento Legislativo (Realeg), emitiu posicionamento contrário
à sua aprovação, por entender que a matéria, ao afrontar os princípios da livre
iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, assume viés irreparável de
inconstitucionalidade.
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Ainda de acordo com a Nota Técnica emitida, o PLO 141/2020 também gera
atribuições desproporcionais, sem qualquer relação com as atividades econômicas
desenvolvidas nos estabelecimentos comerciais, desconsidera as especificidades
do público-alvo e as limitações físicas e de localização dos empreendimentos, que
necessitarão de verdadeiras obras de engenharia para se adequar ao pretendido no
projeto de lei.
A Fecomércio-PE defende que, ao invés da aprovação da matéria, se torne
indispensável a realização de discussões capitaneadas pelo Poder Público que
adotem os preceitos basilares do planejamento estratégico das cidades, da
construção e recuperação da infraestrutura da malha viária e do desenvolvimento
de consciência compartilhada dos cidadãos de convivência pacífica com os diversos
meios de locomoção disponíveis.
Por fim, vale ressaltar que os grandes estabelecimentos comerciais instalados
no Recife já disponibilizam estacionamentos para as bicicletas, não apenas pela
exigência decorrente da Lei Municipal nº 17.964/2011, mas por entenderem que a
integração com o referido modal de transporte representa o futuro das cidades e por
usufruir de espaço suficiente para oferecer tal comodidade aos seus clientes e seu
público-alvo.
Após intenso trabalho com o relator da matéria na Comissão de Legislação e
Justiça (COMLJ), o vereador Eriberto Rafael (PP), que se posicionava favorável à
sua aprovação, foi conseguido a suspenção da aprovação do parecer no colegiado.
Consequentemente, o PLO 141/2020 avança no sentido de ter sua tramitação
encerrada com o fim da legislatura em dezembro.
RESULTADO: POSITIVO
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5) Fecomércio-PE apoia proposta do governo do Estado que reduz multa e juros
relativos a impostos devidos durante os meses mais severos da covid-19

O Governo do Estado de Pernambuco apresentou para análise da Assembleia
Legislativa o projeto de lei complementar nº 1648/2020, que concede redução de
multas e juros de até 80% do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e o reparcelamento de
parcelamentos perdidos relativo ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos (ICD).
Por meio de sua Assessoria Legislativa, a Fecomércio-PE entendeu que medida,
amparada pelo Convênio CONFAZ-ICMS 125/2020, busca forma de incentivar
o pagamento dos impostos, minimiza o colossal impacto financeiro negativo
do novo Coronavírus (Covid-19) e estimula a quitação e o reparcelamento das
pendências tributárias com o fisco estadual. Alem do mais, cria oportunidades
de recuperação não só para as empresas, a exemplo dos pequenos negócios e
microempreendedores individuais, mas também aos contribuintes pessoas físicas, a
depender do caso.
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A proposta se faz necessária, principalmente após a publicização dos números
macroeconômicos disponibilizados pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) mostrarem
que no segundo trimestre deste ano, Pernambuco deixou de arrecadar
aproximadamente R$1,151 bilhão advindos do ICMS, que representa cerca de 15%
do aludido imposto recolhido anualmente, e 21,8% em relação ao IPVA.
Dessa forma, reconhecemos a importância da proposição legislativa que, além de
beneficiar o Estado de Pernambuco, aumentando sua receita, também permitirá
a regularização fiscal dos inadimplentes dos tributos do ICMS, ICD e do IPVA,
mesmo em um cenário caracterizado pela queda do faturamento das empresas e a
descapitalização severa dos contribuintes.
O PLC foi aprovado por unanimidade pela casa legislativa em todas suas Comissões
permanentes e sancionado pelo Poder Executivo Estadual na forma da Lei
Complementar nº 440, de 10 de dezembro de 2020.
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6) Segmento hoteleiro do Estado e Fecomércio rejeitam matéria legislativa que fixa
horários de entrada e saída das unidades habitacionais em meios de hospedagem

Encontra-se em análise na Câmara dos Deputados o PL nº 5252/2019, de autoria
da deputada federal Edna Henrique (PSDB/PB) que fixa os horários de entrada e de
saída das unidades habitacionais de meios de hospedagem para fins de cobrança de
diária pela utilização dos serviços.
Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE), a
proposta olvida que os horários praticados pela hotelaria são consequência das
necessidades operacionais para limpeza e organização das unidades habitacionais a
serem disponibilizadas aos usuários. Além disso, o espaço de tempo criado entre a
saída de um hóspede e a entrada de outro não é arbitrário e é resultado de prática
alinhada com outros mercados turísticos mundiais.
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A fixação nos horários de check in às 12h30 e check out às 12h, como estipula o
projeto, diminui vigorosamente o tempo disponível para que os estabelecimentos
de hospedagem realizem a higienização completa dos quartos disponibilizados.
Desse modo, gera-se perda na qualidade do serviço prestado e, consequentemente,
avaliações negativas e queda nas reservas, prejudicando não só o empresariado, mas
também o conjunto de funcionários e os consumidores dos complexos hoteleiros de
todo o país.
A matéria, que aguarda parecer do relator na Comissão de Defesa do Consumidor
(CDC), o deputado federal Capitão Wagner (PROS-CE), continua sendo acompanhada
pela Fecomércio-PE, que encaminhará seu parecer aos 25 deputados integrantes da
bancada Pernambucana.
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