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Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
QtdValor unitário

Prestação de serviço para o desenvolvimento de estudos técnicos
para subsidiar a atuação do mandato parlamentar referente ao
tema dos Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Agroecologia
composta pela seguinte atividade e produto. Elaboração de
relatório com análise técnica das iniciativas em tramitação em
especial dos Projetos de Lei (PLs) da Câmara dos Deputados
relacionadas ao tema dos sistemas agroflorestais. Atividades
realizadas no mês de setembro/2021.

x =4.600,0000 4.600,00 5,00 230,001,00004.600,0000

Parcela Vencimento Valor (R$) Parcela Vencimento Valor (R$) Parcela Vencimento Valor (R$)

Forma de Pagamento

Tipo Tipo Tipo

1 4.600,00À vista

IR

R$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor bruto = R$ 4.600,00

R$ 0,00 R$ 0,00

Valor líquido = R$ 4.600,00

PIS/PASEP COFINS INSS CSLL

R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00

Outras retenções

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor ISS(R$)

0,00 230,004.600,00

Deduções(R$) Base de cálculo(R$)Desc. condicionado(R$) Desc. incondicionado(R$)

0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Lages

a
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 618,70 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 189,06 (4,11%) , com base na Lei
12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT
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ESTUDO TÉCNICO 

 
Assunto: Relatório com análise técnica das iniciativas em tramitação em especial 

dos Projetos de Lei (PLs) da Câmara dos Deputados relacionadas ao tema dos 

sistemas agroflorestais; 

Interessado: Deputado Pedro Uczai (PT-SC). 

 
 

   
  

Os SAFs são sistemas de produção agrícola que consorciam espécies 

florestais como frutíferas, madeireiras entre outras, com cultivos agrícolas e em 

alguns casos também animais, na mesma área e numa sequência temporal. Esses 

sistemas buscam otimizar os ganhos da diversidade e do processo de sucessão 

natural para obter alimentos e outros produtos que são utilizados pela sociedade e 

representam uma estratégia de mitigação e adaptação à mudança do clima. 

O presente relatório tem como objetivo analisar as iniciativas legislativas que 

foram realizadas pela Câmara dos Deputados e que possam ter relação com o tema 

dos sistemas agroflorestais (SAFs) em especial os projetos de lei. Trata-se da 

segunda etapa de consultoria ao Deputado Federal Pedro Uczai que busca oferecer 

subsídios técnicos para atuação do mandato parlamentar. 

 

 

 
 

 A pesquisa partiu do site oficial da Câmara dos Deputados 

(https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada), onde 

buscou-se a partir de palavras-chave toda a atividade legislativa relacionada ao tema 

dos Sistemas Agroflorestais (SAFs). As palavras utilizadas foram agrofloresta, 

agroflorestal e agroflorestais e o termo exato “sistemas agroflorestais”. Foram 

registradas as principais informações da atividade legislativa em planilhas. As 

iniciativas que apresentaram duplicidade foram excluídas e as atividades legislativas 

encontram-se arroladas em anexo. Na sequencia  foi avaliado o conteúdo dos 

projetos de lei apresentados na Câmara verificando  análisar a relevância dos 

projetos e as inovações legislativas apresentadas.  

1. Introdução 

2. Metodologia 

https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada


 

 
 

Foram encontrados 186 iniciativas parlamentares. As propostas foram 

classificadas de acordo com o tipo de iniciativa sendo registradas as seguintes 

tipologias: 1. Emenda; 2. Indicação; 3. Medida provisória; 4. Parecer; 5. Projeto de 

lei; 6. Requerimento; 7. Complementação de Voto, entre outras iniciativas. Os 

Projeto de Lei totalizaram 38 iniciativas que representam 20,4% do total de 

inicativas parlamentares apresentadas sobre o tema dos sistemas agroflorestais na 

Câmara dos Deputados. 

 

 

3.1 Iniciativas Parlamentares 

 

As iniciativas parlamentares levantadas compreendem o período entre os 

anos de 2002 até 2021. A análise dos projetos nos mostrou que o primeiro projeto 

é datado de 2002 e os anos de 2018 e 2019 foram os que mais apresentaram 

iniciativas parlamentares, gerando um total de 53 propostas (Figura 1). Porém em 

2020 a 2021 ocorreu uma diminuição, que possivelmente pode ser em decorrência 

da COVID-19 o que impactou na atividade legislativa.  

 

Figura 1. Distribuição dos Projetos por ano. 
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3. Resultados 



3.2 Tipos de Iniciativas 

 

O inventário de projetos foi classificado e analisado de acordo com o tipo de 

iniciativas. Ao todo foram registradas 11 tipos de iniciativas sendo as mais 

relevantes os pareceres com 27% do total, seguidos pelos projetos de lei (20%) e 

os requerimentos (16%). Estes três tipos de iniciativas são a maioria e representam 

63% das iniciativas (Figura 2). As iniciativas que já foram aprovadas e foram 

consideradas “redação final” representam apenas 7% dos projetos. 

 

Figura 2. Classificação das Propostas. 

 
 

 

3.3 Iniciativas por Partidos 

 
 Foram analisadas todas as iniciativas, e a classificação de todos partidos 

políticos dos parlamentares proponentes de cada proposta. Figuraram 23 partidos, 

que tiveram envolvido com as 186 iniciativas parlamentares, entre os anos 2002 a 

2021. Observamos também que o partido que mais deteve iniciativas na Câmara dos 

Deputados foi o Partido dos Trabalhadores (PT) com 51 iniciativas, gerando uma 

participação expressiva de 27,4%, seguido do partido Democratas (DEM), com 15 

iniciativas (Figura 3). 
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Figura 3. Classificação dos Partidos 

 
 

 
 
3.4 Iniciativas por Estados da União  
 

 As iniciativas parlamentares foram classificadas de acordo com as 27 

unidades da federação (Incluindo o Distrito Federal). Nesse sentido, a análise 

resultou para a participação de 24 estados (88,9%) com alguma iniciativa parlamentar 

relacionada ao tema. O estado de São Paulo lidera com 27 iniciativas, em segundo 

lugar temos o estado da Bahia com 16, seguindo bem de perto pelos estados de 

Santa Catarina e Minas Gerais com 15 iniciativas parlamentares. (Figura 4). 

 

Figura 4. Iniciativas por Estados 
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3.5 Iniciativas por Parlamentar 

 

 O parlamentar tem como funções básicas, legislar, fiscalizar e propor políticas 

publicas. Com este enfoque classificamos cada parlamentar em uma escala 

decrescente de acordo com suas iniciativas relacionadas ao tema dos sistemas 

agroflorestais. parlamentares. O Deputado Federal Pedro Uczai liderou as iniciativas 

parlamentares com a participação em 12 projetos, seguidos pelos deputados Nilto 

Tatto (9) e Fábio Souto (5) dentre os 85 parlamentares que apresentaram pelo menos 

uma iniciativa relacionada ao tema, como demostra a figura 5. 

 

Figura 5. Iniciativa Legislativa por Parlamentar 

 
 
 
 

3.6 Análise dos Projetos de Lei 

 

 Os projetos de lei listados no site ofícial da Câmara dos Deputados foram 

classificados de acordo com sua tramitação em três categorias: 1. Em tramitação; 2. 

Aprovados; 3. Arquivados. Após isto os projetos foram analisados de acordo com o 

seu conteúdo buscando verificar sua relevância bem como aspectos inovadores na 

prática legislativa. Quando a tramitação verificou-se que a maior parte dos projetos, 

27, está em tramitação o que representa 69,7% dos projetos. Os projetos de lei que 

apresentam proposições legislativas relevantes e/ou inovadoras são apresentados 

na sequencia. 
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a) Projeto de Lei 7279/2017, de Autoria do Deputado Carlos Gaguim (PTN/TO). 

Dispõe sobre a criação e a implantação de corredores de biodiversidade. 

Proposição Legislativa: Insere os sistemas agroflorestais como uma 

possibilidade de uso do solo a compor os chamados “corredores de 

biodiversidade” junto com áreas de preservação permanente, terras 

indígenas, unidades de conservação entre outras. 

Situação: Em tramitação. 

 

b) Projeto de Lei 7661/2017, de Autoria do Deputado Francisco Floriano 

(DEM/RJ). Alterar a Lei 8.171/1991 que dispõe sobre a política agrícola. 

Proposição Legislativa: Insere a implantação de agroflorestas em áreas rurais 

desmatadas como uma atribuição do poder público. A análise da Lei 

8171/1991 demonstrou que os “sistemas agroflorestais” não são 

contempladas no texto. 

Situação: Arquivada. 

 

c) Projeto de Lei 11.276/2018, de Autoria do Poder Executivo. Institui a Política 

Nacional de Manejo Integrado do Fogo. 

Proposição Legislativa: Insere os Sistemas Agroflorestais como uma das 

tecnologias alternativas ao uso do fogo. Ao todo são 15 alternativas ao uso do 

fogo como a adubação verde, o plantio direto, agricultura agroecológica, entre 

outras. 

Situação: Em tramitação. 

 

d) Projeto de Lei 5028/2019, de Autoria do Deputado Rubens Bueno (PPS/PR). 

Intituí a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Convertido 

na Lei 14.119/2021. 

Proposição Legislativa: Estabelece que os sistemas agroflorestais serão 

atividades a serem promovidas pelo Programa Federal de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PFPSA). Dentro dos critérios de apliação do PFPSA 

define que o “plantio agroflorestal” poderão ser objeto do programa assim 

como áreas cobertas por vegetação nativa, terras indígenas, territorios 

quilombolas entre outras. 

Situação: Aprovado. 

 

 



 Os projetos analisados demonstraram que os Sistemas Agroflorestais (SAFs) 

são citados no contexto de iniciativas que tratam de temas como uso do fogo na 

agricultura ou pagamento por serviços ambientais, por exemplo. O Projeto de Lei 

6529/2019 de autoria do Deputado Pedro Uczai é o único projeto em tramitação 

na Câmara dos Deputados que trata especificamente do tema de SAFs. A 

iniciativa busca instituir o Programa de Desenvolvimento de SAFs de Base 

Agroecológica e estabelece disposições preliminares trazendo objetivos importantes 

relacionados aos SAFs como a segurança alimentar e nutricional, a viabilidade 

econômica, a geração de serviços ambientias, entre outros. A iniciativa define o 

conceito de SAFS, estabelece o público alvo prioritário da política pública e os 

princípios do programa. O projeto de lei define ainda os instrumentos de gestão e as 

possibilidade de fontes de financiamento. Do ponto de vista da execução de políticas 

públicas o projeto está bem estruturado pois define as diretrizes legislativas, 

estabelece as estruturas de governança e aponta fontes de recursos orçamentárias 

para sua execução. 

 

 

4. Conclusões 

 

 A análise das 186 iniciativas parlamentares da Câmara dos Deputados 

demonstrou que 20,4% tratam-se de Projetos de Lei (PL). Destes, a maioria trata 

dos SAFs de maneira períferica, citando o sistema no contexto de leis que versam 

sobre assuntos relacionados a meio ambiente e agricultura. O Projeto de Lei 

6529/2019 de autoria do Deputado Pedro Uczai é o único projeto em tramitação na 

Câmara dos Deputados que trata especificamente do tema de SAFs e traz inovações 

legislativas importantes, motivo pelo qual sua tramitação deve ser acelerada 

buscando desta forma contribuir com o desenvolvimento sustentável do Brasil. 

 

Lages (SC), 28 de outubro de 2021. 
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