Determinações Presidenciais sobre as
Recomendações do 1º ciclo dos Grupos de
Trabalho (GTs) do CDES - 2017
Relatório geral

Evento: 46ª Reunião Plenária do CDES
Data: dia 07 de março de 2017, das 9h às 13h.
Local: Palácio do Planalto, Salão Oeste, Brasília.

Mesa diretora: Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer; Presidente do Senado Federal,
Eunício Oliveira; Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; Ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles; Secretário-Executivo da Casa Civil, Daniel Sigelmann; Secretária da Secretaria do CDES, Patricia
Audi.
Conselheiros presentes: Alcione de Albanesi; Ana Maria Machado; Ana Maria Malik; Andréia Pinto; Anielle
Guedes; Anna Chiesa; Ariovaldo Rocha; Armando Castelar; Armando Valle; Betania Tanure de Barros;
Carlos Aguiar; Chieko Aoki; Claudia Sender; Claudio Lottenberg; Clemente Ganz Lucio; Dan Ioschpe;
Deusmar de Queirós; Dorothea Werneck; Eduardo Navarro; Eliana Calmon; Elizabeth de Carvalhaes; Eraí
Maggi; Fabio Coelho; Fernando de Castro Marques; Gaudencio Torquato; George Teixeira; Germano
Rigotto; Gilberto Peralta; Gisela Batista; Guilherme Afif Domingos; Helena Nader; Humberto Mota; Jackson
Schneider; Janete Vaz; João Carlos Di Genio; João Carlos Marchesan; João Gonçalves (Juruna); João
Martins; Joel Malucelli; Jorge Abrahão; Jorge Gerdau; José Carlos R. Martins; José Félix; José Márcio
Camargo; Jose Roberto Afonso; José Vicente; Josue C. Gomes da Silva; Laércio Cosentino; Leila Velez; Lia
Hasenclever; Lino de Macedo; Luiz Carlos M. Barros; Luiz Carlos Trabuco; Luiz Moan; Luiza Helena Trajano;
Luzia Laffite; Marcos De Marchi; Marcos Molina; Marcus Vinicius Coêlho; Maria Berenice Dias; Marie Anne
Van Sluys; Marina Cançado; Marina Grossi; Murillo de Aragão; Nelson Narciso; Nizan Guanaes; Paula
Bellizia; Paulo Skaf; Pedro Passos; Pedro Wongtschowski; Rachel Maia; Reginaldo Arcuri; Renata Vilhena;
Renato Alves Vale; Ricardo Morishita; Ricardo Patah; Roberto Rodrigues; Roberto Setubal; Robson
Andrade; Rosemarie Bröker Bone; Rubens Ometto; Ruth Monteiro; Sérgio Agapito Lires Rial; Sergio P.
Gallindo; Sonia Guimarães; Viviane Senna; Zeina Latif.
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 GT AGRONEGÓCIO
Recomendações
1. Estabelecer a plurianualidade para o Plano Safra – para o que é fundamental a realização do censo
agropecuário – com ênfase no aprimoramento do seguro rural, fortalecendo a assistência técnica
para difusão de tecnologias sustentáveis e a regularização fundiária.
Determinações Presidenciais
 Realizar Censo Agropecuário.
 Apresentar estudos para a viabilização da plurianualidade do Plano Safra.
 Apresentar proposta para ampliar e aperfeiçoar o seguro rural.
 Ampliar a oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural, em benefício de 110 mil agricultores no
Brasil, sendo 60 mil na região do semiárido.
 Serão feitas 60 mil titulações em 2017, comparadas a 22 mil que foram feitas entre 2003 e 2016.

2. Ampliar o acesso a mercados por meio da celebração de novos acordos comerciais, da promoção da
sustentabilidade da produção agropecuária-florestal brasileira e mecanismos de agregação de valor.
Determinação Presidencial
 Foram celebradas e ampliadas parcerias comerciais com África do Sul, Canadá, Catar, Singapura,
Egito, Israel, Marrocos, Vietnã, Japão, Coréia do Sul, Rússia e China.

3. Destravar os investimentos para adequação da infraestrutura logística, com segurança jurídica e
parcerias público-privadas, fundamental para a competitividade da produção agropecuária-florestal.
Determinações Presidenciais
 Contribuir para a aprovação do PLS 349/2015, de autoria do Senador Antônio Anastasia, sobre
segurança jurídica.
 Concluir proposta legislativa para simplificação e transparência do licenciamento ambiental,
inclusive com fixação de prazos máximos para decisão sobre emissão de licenças.
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 GT AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Recomendações
1. Sem aumentar a carga tributária, criar imediatamente IVA federal, a partir da junção de todos os
tributos e contribuições federais sobre produção e consumo, sem se limitar ao PIS/Cofins, e, até o
final de 2018, unificar tributos sobre o consumo (IVA federal, ICMS, ISS).
Determinações Presidenciais
 Propor medida provisória para simplificar as regras do PIS.
 Propor medida provisória simplificando regras da Cofins.
 Adotar iniciativa para simplificar o ICMS.
2. Realizar um programa, com metas e prazos definidos, e ouvida a sociedade civil, voltado para reduzir
a insegurança jurídica no país. O programa deve ter como objetivo, entre outros, garantir a não
retroatividade de normas e atos do Poder Público, inclusive interpretativos, sobre contratos firmados
em matéria tributária e regulatória. O programa deve incluir medidas legislativas, iniciativas junto ao
Legislativo e ao Judiciário e a revisão sistêmica de atos do Poder Executivo - com destaque para
normas e procedimentos administrativos.
Determinações Presidenciais
 Contribuir para a aprovação da proposta de Emenda Constitucional [PEC 111/2015] relatada pelo
Senador Romero Jucá, que trata da estabilidade das regras para investimentos privados.
 Contribuir para a aprovação do PLS 349/2015, de autoria do Senador Antônio Anastasia, sobre
segurança jurídica.
 Instalar a Comissão de Consolidação dos Decretos de Caráter Normativo do Governo Federal,
encarregada da revisão sistêmica dos atos normativos do Poder Executivo.
 Contribuir para a aprovação da Lei das Agências Reguladoras [PLS 52/2013], que trará maior
segurança jurídica e proporcionará a ampliação da autonomia decisória e orçamentária das
agências, bem como maior transparência e controle social dos atos praticados.
3. Criar um sistema nacional informatizado de licenciamento unificado, estabelecer mecanismos de
coordenação dos diferentes órgãos de licenciamentos e agrupar os processos por áreas de
competências mais amplas ("guichê único"), com definição antecipada de critérios objetivos e
aprovação por decurso de prazo.
Determinações Presidenciais
 Concluir proposta legislativa para simplificação e transparência do licenciamento ambiental,
inclusive com a fixação de prazos máximos para decisão sobre emissão de licenças.
 Implantar o projeto da Rede Nacional de Simplificação – REDESIM (chamado guiché único), com
redução do tempo para abertura de empresas (de 100 dias para 5 dias, em média).
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 GT EDUCAÇÃO
Recomendações
1. Implementar uma política nacional de formação inicial e continuada de docentes e gestores, com
foco na prática, valorizando aspectos motivacionais, competências interpessoais e de liderança,
articulada às carreiras por meio de certificação e do estabelecimento da promoção em bases
meritocráticas.
Determinações Presidenciais
 Apresentar proposta de Política de Formação Inicial e Continuada de Docentes, com vistas à
implantação da Base Nacional Comum Curricular.
 Constituir banco de dados sobre as melhores práticas de gestão da carreira docente, a ser
disponibilizado para Estados e Municípios.

2. Garantir a implantação da infraestrutura de conectividade por meio de wifi aberto e banda larga até
as salas de aula, complementada pelo desenvolvimento de uma cultura digital, o que inclui:
habilidades, conteúdos, ferramentas e plataformas, com objetivo de formar o cidadão do futuro.
Determinação Presidencial
 Universalizar o acesso das escolas a ferramentas e plataformas digitais até 2022. Já em 2018,
deverá ser disponibilizado acesso a banda larga de qualidade para cerca de 22.400 escolas públicas.

3. Coordenar, por meio da Casa Civil, a execução e o monitoramento do Marco Legal da Primeira
Infância (Lei 13.257/2016), fomentando a realização de um pacto entre os Governos Federal,
Estaduais e Municipais, que possibilitem sua efetiva ação.
Determinação Presidencial
 Editar decreto que cria o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, para a
proteção e a promoção dos direitos da criança nessa fase da vida.
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 GT DESBUROCRATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
Recomendações
1. Implementar programa de desburocratização e governo digital, ligado à Presidência da República,
apresentando em 3 meses um plano de metas com ênfase nas ações até 2018. Entre as ações desse
plano deve estar prevista a retomada do Registro de Identidade Civil (RIC) e a criação de portais de
serviços para cidadãos e empresas.
Determinações Presidenciais
 Editado decreto criando o Conselho Nacional para a Desburocratização (CND), foro de
aconselhamento ao Presidente da República sobre os meios para simplificar e modernizar a
Administração.
 Utilizar o banco de dados biométricos da Justiça Eleitoral para modernizar a identificação civil em
todo país.
 Aprovar o PL 1.775-B/2015, que cria o Registro de Identificação Civil.
 Criada a Plataforma de Cidadania Digital, que disponibiliza em um só portal todos os serviços
públicos digitais.

2. Desenvolver planejamento integrado das ações governamentais no curto, médio e longo prazos, e
executá-lo com mecanismos de acompanhamento, transparência e comunicação das metas e
indicadores de resultados, com a definição de responsabilidades.
Determinação Presidencial
 Recriada a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), que deve estudar o tema e elaborar proposta
de planejamento de longo prazo que se desdobre em estratégias, com metas e indicadores de
resultados.

3. Revisar o Decreto nº 6.932/2009, estendendo-o às pessoas jurídicas e explicitando o princípio da boafé.
Determinação Presidencial
 Revisar o Decreto 6.932/2009, estendendo-o às pessoas jurídicas e explicitando o princípio da boafé.
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 GT PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
Recomendações
1. Estimular a produção e difusão de ciência, tecnologia e inovação por meio de políticas de Estado que
incluam: (i) aperfeiçoamento da Lei do Bem (com a inserção de pequenas e médias empresas,
reintrodução da Política de Inclusão Digital, a efetividade na fruição dos créditos, e incorporação de
direito autoral decorrente de P&D), (ii) o aperfeiçoamento e a regulamentação do Código de CT&I,
potencializando a colaboração universidade/empresa, (iii) a massificação dos programas de extensão
tecnológica, (iv) o apoio ao empreendedorismo inovador, (v) o fomento aos meios de financiamento
e ao capital de risco e (vi) a agilização do sistema de reconhecimento de patentes.
Determinações Presidenciais
 Apresentar proposta de aperfeiçoamento da Lei do Bem.
 Apresentar proposta de decreto para regulamentar o Código de Ciência, Tecnologia e Inovação.

2. Formular e implementar políticas de Estado para o desenvolvimento de infraestruturas de logística,
digital, de telecomunicações e de energia de fontes diversas, ampliando as condições fundamentais
para alavancar a competitividade das cadeias produtivas, por meio de estímulo ao investimento,
intensificação das concessões e parcerias público-privadas, bem como racionalização e integração da
regulação e de processos de fiscalização aplicáveis.
Determinações Presidenciais
 Concluir estratégia de longo prazo para a economia digital.
 Disponibilizar módulo relativo ao modal aéreo do Portal Único do Comércio Exterior para cargas
exportadas a partir de Viracopos, Guarulhos, Galeão e Confins. E, em sequencia, disponibilizar os
modais marítimo e fluvial.

3. Modernizar a legislação trabalhista para adequar-se às mudanças no mundo do trabalho (por
exemplo: formas de contratação, remuneração, jornada de trabalho e terceirização) e fortalecer a
negociação coletiva, promovendo maior segurança jurídica nas relações de trabalho para
trabalhadores e empregadores.
Determinações Presidenciais
 Buscar aprovação do PL 6.787/2016, sobre a modernização das relações de trabalho.
 Buscar aprovação do PL 4.302/1998, sobre à terceirização.
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