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Análise de Conjuntura Política – Cenário Nacional
Semana 31.08 – 04.09

➢ Poder Executivo:
o Bolsonaro edita MP que destina recursos a CDE: O presidente Jair
Bolsonaro editou nesta quarta-feira (02) uma Medida Provisória que
destina recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), com
o objetivo de reduzir a tarifa para os consumidores de energia elétrica até
2025.

o Governo encaminha PEC que trata sobre Reforma Administrativa: O
ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, entregou ao
Congresso nesta quinta-feira (03) a Proposta de Emenda à Constituição
32/20, que altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e
modifica a organização da administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios.
o Governo edita MP do novo auxílio emergencial: O Governo Federal editou
nesta quinta-feira (03) a Medida Provisória 1000/20, que oficializa o
auxílio emergencial de R$ 300, pago em quatro parcelas até dezembro. A
MP estabelece critérios para os beneficiários e não permitirá o saque,
entre outros, de pessoas que moram no exterior.
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➢ Poder Legislativo – Câmara dos Deputados
o Maia recebe PEC da Reforma Administrativa: O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) recebeu nesta quinta-feira (03) a
Proposta de Emenda à Constituição 32/20, do Poder Executivo, que altera
27 dispositivos da Constituição sobre servidores e empregados públicos e
modifica a organização da administração pública direta e indireta. Na
ocasião, Maia afirmou que a reforma garantirá serviço público de
qualidade.

➢ Poder Legislativo – Senado Federal
o

Senado aprova MP que flexibiliza regras de licitação: O Plenário do
Senado Federal aprovou nesta quinta-feira, em sessão virtual, a Medida
Provisória 961/20, que estabelece o Regime Diferenciado de
Contratações pela administração pública, flexibilizando as regras de
licitação até o final do estado de calamidade pública causado pela
pandemia do novo coronavírus.

o

Senado aprova PL que altera Código de Trânsito: O Senado Federal
aprovou nesta quinta-feira (03), em sessão remota, o Projeto de Lei
3267/19, que altera o Código de Trânsito, ampliando para 10 anos a
validade da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. O projeto segue para
análise final da Câmara dos Deputados.
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➢ Poder Judiciário:
o STF mantém autonomia dos entes federativos para requisitar serviços de
saúde na pandemia: O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta
quarta-feira (02), em sessão remota, que as requisições de bens e serviços
privados, por estados e municípios, para o enfrentamento da pandemia
de Covid-19 não precisam de autorização prévia do Ministério da Saúde.
A decisão foi unânime entre os ministros.

o Fux assumirá STF e estabelece eixo de atuação da Corte: O ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, assumirá a presidência da Corte
na próxima semana. Fux afirmou nesta quarta-feira (02) que a pauta
ambiental será um dos eixos de atuação do Supremo durante a sua gestão.
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Análise de Conjuntura Econômica – Cenário Nacional
Semana 31.08 – 04.09

➢ Brasil entra em recessão: Dados divulgados nesta terça-feira (01) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam para uma queda de 9,7% no
PIB brasileiro no 2º trimestre. Este dado aponta que, oficialmente, a economia
brasileira esteja em recessão – o recuo econômico do país atingiu os patamares
do final de 2009. O principal fator pela queda econômica é a pandemia causada
pelo novo coronavírus.

➢ Projeção de contas do Governo: A equipe econômica do Ministério da Economia
divulgou esta semana que a projeção nas contas do governo prevê um rombo de
R$ 866 bilhões este ano – montante correspondente a 12,4% do PIB.

➢ Trabalho remoto: Dados do Ministério da Economia apontam para uma economia
de R$ 691,992 milhões ao erário devido ao trabalho remoto dos servidores
públicos federais, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O Ministério
avaliou o período entre os meses de abril a julho. Diárias, passagens e demais
gastos com locomoção representam a maior parcela de economia, registrando R$
375,128 milhões.
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Conheça mais sobre a Fundação da Ordem Social. Acesse nossos canais de comunicação
e fique por dentro das ações que a FOS tem feito:

http://ordemsocial.org/
https://www.facebook.com/fundacaodaordemsocial/
https://www.instagram.com/fundacaodaordemsocial/
https://www.linkedin.com/in/fundacao-da-ordem-social/
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