ERRATA
COLEÇÃO DAS LEIS DE 1979
VOLUMES I, 11I, V e VII

NOTA
A errata que acompanha esta edição foi
impressa em folhas destacáveis para
serem anexadas à Coleção das Leis de
1979, correspondente aos volumes I,
Hl, V e VII.

ERRATA
COLEÇÃO DAS LEIS
DE 1979 - VOLUME I
Página 3

LEI COMPLEMENTAR N? 35, DE 14 DE MARÇO DE 1979
Art. 4?
Onde-se lê: O Tribunal Federal de cursos, ...
Leia-se: O Tribunal Federal de Recursos •...

Art. 10
Onde se lê: ... ogrígatoriamente, ...
Leia-se: ... obrigatoriamente, ...
Art. 13
Onde se lê: ... 8 ibiçâc constante .
Leia-se: ... a proibição constante .
Art. 14, § I?
Onde se lê: ... foi instituída...
Leia-se: ... for instituída...
Art. 27, § I?
Onde se lê: ...do processo proceder-se-á ...
Leia-se: ... do processo preceder-se-á...
Art. 81, § 2?
Onde se lê: ... obrigatoriedade...
Leia-se: .v.obrtgatoriamente...
Art. no, Parágrafo único
Onde se lê: ... caput, §§ 1..o,2? e 5?, 101 e 102...
Leia-se: ... caput, §§ I? 2? e 5?, 101 e 102...

Art. 119
Onde se lê: ... ausênciaimpedimento .
Leia-se ... ausência ou impedimento .
Art. 140, abaixo do § 4?
Onde se lê: §
Leia-se: § 5?
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Página 27

DECRETO'LEI N? 1.660, DE 24 DE JANEiRO DE 1979
Art.

7~,

I

Onde se lê: Decreto·lei n:' 1445m de 1976...
Leia-se: Decreto-lei n? 1445, de 1976...
Página 33

DECRETO-LEI N? 1.668, DE 13 DE FEVEREiRO DE 1979
Onde se lê: Decreto n" 1.668. de 13 de fevereiro de 1979
Leia-se: Decreto-lei n? 1~668, de 13 de fevereiro de 1979
Página 36

DECRETO-LEI N? 1.672, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1979
No preâmbulo
Onde se lê: artigo 55, II
Leia-se: artigo 55, item II

Página 41

DECRETO-LEI N? 1.679, DE 13 DE MARÇO DE 1979
Art. 2?

Onde se lê: § I? Para o efeito este Decreto-lei...
Leia-se: § I? Para o efeito deste Decreto·lei...

DECRETO-LEI N? 1.680, DE 28 DE MARÇO DE 1979
Art. I?
Abaixo do § I?, suprima-se: O Presidente da República, no uso de suas atribuições e
tendo em ...

ERRATA
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Página 12

Abaixo do Decreto Legislativo n? 15, de 1979, suprima-se: Congresso Nacional.

DECRETO LEGISLATIVO N? 16, DE 1979
Onde se lê: ... nos casos, especifica»
Leia-se: ... nos casos que especifica»,
Página 14

DECRETO LEGISLATIVO N? 21, DE 1979
Onde se lê: Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso
VII, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente promulgo p seguinte
Leia-se: Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do artigo
55, parágrafo I?, da Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
Página 18

DECRETO LEGISLATIVO N? 35, DE 1979
Artigo único
Onde se lê: ... Decreto-lei n? 1.669, de 4 de fevereiro de 1979...
Leia-se: ... Decreto-Iei n? 1.669, de 14 de fevereiro de 1979...
Página 21

DECRETO LEGISLATIVO N? 42, DE 1979
Onde se lê: Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do Art. 5?, §
I?, da Constituição...

Leia-se: Faço saber que o. CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do Art.
55, § I? da Conet.it.uiçâo.. ,

Página 29

LEI N? 6,634, DE 2 DE MAIO DE 1979
Art. 2?, § 3?
Onde se lê: ... serão instituidos...
Leia-se: ... serão instruídos ...

VIII

COLEÇÃO DAS LEIS DE 1979 -

ERRATA

Página 34

LEI N? 6.640, DE 8 DE MAIO DE 1979
Na ementa
Onde se lê: Lei n? 5.520...
Leia-se: Lei n? 5.250...
Página 44

LEI N? 6.649, DE 16 DE MAIO DE 1979
Art. 51, § 6?
Onde se lê: ... do qual "se queria mudar...
• Leia-se: ... do qual se queira mudar ' ..
Página 55

LEI N? 6.651, DE 23 DE MAIO DE 1979
Art. I?
Onde se lê: ... Decreto-lei n? 5.542, de I? de maio de 1943,...
Leia-se: ... Decreto-lei n? 5.452, de I? de maio de 1943•...
Página 56

LEI N? 6.652, DE 30 DE MAIO DE 1979
Art. 13, § 2?
Onde se lê: ... raduzindo-se ...
Leia-se: ... traduzindo-se .
Onde se lê: ... omponentes .
Leia-se: ... componentes ...
Art. 15, § 5?
Onde se lê: CIRCULO DAS PRACAS - Círculo de Subalternos e Sargentos
Leia-se: CÍRCULO DAS PRAÇAS - Círculo de Subtenentes e Sargentos

Art. 29 _ XVII
Onde se lê: ... para ober facilidades pessoais...
Leia-se: ... para obter facilidades pessoais...
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Na capa e no frontispício, leia-se: VOLUME V
Página 4
DECRETO-LEI N? 1.689, DE 30 DE JULHO DE 1979

Concede isenção de impostos relativamente a selos, peças filatélicas e material de uso
filatélico vendidos no recinto das 'exposições vinculadas à «Brasiliana 791>, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso da .atribuição que lhe confere o artigo 55, item
11, da Constituição, decreta:
Art. I? É concedida isenção dos impostos de importação e sobre produtos industrializados relativamente a selos, peças filatélicas e materiais de uso filatélico de
procedência estrangeira que forem trazidos por comerciantes filatélicos (;' administrações postais estrangeiros para participar do evento "BRASILIANA 79», patrocinado
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a se realizar no Brasil, no período
de 15 a 23 de setembro de 1979.
§ 1? A isenção de que trata este artigo somente alcançará os selos, peças filatélicas e materiais de uso filatélico que forem vendidos, em uma ou mais unidades, no
recinto das exposições vinculadas ao referido evento.
§ 2? O Ministro da Fazenda especificará as mercadorias que serão beneficiadas
pela isenção e estipulará um limite de valor global, para gozo do benefício, não superior a US$ 150.000.00 (cento e cinqüenta mil dólares americanos) 01,.1 o equivalente em
outra moeda, cabendo à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fixar a forma de
sua distribuição aos beneficiários.
Art. 2? As mercadorias a que se refe e o artigo 1?, que forem vendidas no recinto das exposições, dentro do limite de isenção fixado, ficam dispensadas da exigência
de Guia de Importação e do recolhimento da quantia a que se refere o artigo 1? do
Decreto-lei n? 1.427, de 02,de dezembro de 1975.
Art. 3? Independe de Guia de Exportação a saida do território brasileiro, de selos, peças filatélicas e materiais de uso filatélico, nacionais ou nacionalizados, que
forem vendidos no recinto das mencionadas exposições.
Art. 4? Este Decreto-lei entrará em vigor na da de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de' 1979; 158? da Independência e 91? da República.
JOÃO B. DE FIGUEIREDO
Karlos Rischbieter
H. C. Mattos

x
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DECRETO-LEI N? 1-693, DE 30 DE AGOSTO DE 1979
Art. 2?, Parágrafo único
Onde se lê: ... artigo 2 da Lei n? 5.787...
Leia-se: ... artigo 21 da Lei n? 5.787...

Página 11

DECRETO-LEI N? 1.695, DE 18 DE SETEMBRO DE 1979
Art. 2?
Onde se lê: ... 8 atribuição ...
Leia-se: ... a tributação ...

Página 13
Leia-se:

II - DECRETOS LEGISLATIVOS
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do Art. 44, inciso
IH da Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 49, DE 1979
Página 31

LEI N? 6.681, DE 16 DE AGOSTO DE 1979
Art. 5?
Onde se lê: ... cabe promover e calcular a estrita ...
Leia-se: ... cabe promover e controlar a estrita...

ERRATA
COLEÇÃO DAS LEIS
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Página 18

DECRETO-LEI N? 1.714, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1979
Após as assinaturas, acrescente-se: O anexo mencionado no presente Decreto-lei está

publicado no

D.a.

de 22-11-79.

Página 24
DECRETO-LEI N? 1.723, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1979
Onde se lê: DECRETO N? 1.723, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1979
Leia-se: DECRETO-LEI N? 1.723, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1979

Página 28
DECRETO-LEI N? 1.728, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1979
Após as assinaturas, acrescente-se: O anexo mencionado no presente Decreto-lei está

publicado no

D.a.

de 13-12-79.

Página 35
DECRETO-LEI N? 1.734, DE 20 D : DEZEMBRO DE 1979
Art. 4?

Onde se lê: IGEPESI
Leia-se: (GERES)

Página 39
DECRETO-LEI N? 1.738, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979
Após as assinaturas, leia-se:
Os anexos mencionados no presente Decreto-lei estão publicados no
e republicados no de 28-12-79.

D.a. de 24-12·79
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Página 46
DECRETO-LEI N? 1.748, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1979
Onde se lê: DECRETO N? 1.748, DE28 DEZEMBRO DE 1979
Leia-se: DECRETO-LEI N? 1.748, DE >8 DE DEZEMBRO DE 1979

Página 63
Leia-se:
(*) Faço saber que o CONGRF.'JSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 55, § I?

da Constltuícêo..e eu, LUIZ

VIA~

A, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 60, DE 1979
Após as assinaturas do
DECRETO LEGISLATIVO N? 61, DE 1979
Acrescente-se:
(*) O texto dos Estatutos acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no DCN

- Seção II - de 11-10-79.

Leia-se: Faço saber que o.CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 44,
inciso VIII, da Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 62, DE 1979

Página 54

Leia-se:
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 55, § l? da
Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Ne 63, DE 1979

Faço saber que o CONGRES.SO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 55. § I? da
Constituição. e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 64, DE 1979

(*) Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 44, inciso I da Constituição. e eu. LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 65, DE 1979
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Página 55
Leia-se:
(*) Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 44, inciso I da Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 66, DE 1979

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 44, inciso
III, da Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 67, DE 1979

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 55, § I? da
Constituição, e eu, NILO COELHO, I? Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício
da Presidência promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 68, DE 1979

Faço saber que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 55, § I? da
Constituição, e eu, NILO COELHO, I? Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício
da Presidência promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 69, DE 1979
Página 56
Leia-se:
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 55, § I? da
Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 70, DE 1979

Faço saber que o CONGRESSO NACION.t\.L·aprovou, nos termos do art. 55, § I? da
Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 71, DE 1979
Página 68
Leia-se:
(>!t) Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 44, inci-

so I da Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 76, DE 1979
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(*) Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 44, inciI da Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente 40 Senado Federal, promulgo o se-

guinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 77, DE 1979

(*) Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 44. inciso I da Constituição, e eu, LUIZ VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 78, DE 1979

Página 59

Leia-se:
(*) Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, LUIZ VIANA. Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, item 30 do Regimento Interno, pro'
mulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 79, DE 1979
Acrescente-se, após a assinatura:
A tabela mencionada neste Decreto Legíalatdvo esté publicada no D.a. de 7/12/79.
Página 64

LEI N? 6.697, DE 10 DE OUTUBRO DE 1979
Art. 22
Onde se lê: ... procederão...
Leia-se: ... precederão...
Art. 35
Onde se lê: ... da adoção plena terra efeito constitutivo e será.inscrita registro Civil...
Leia-se: ... da adoção plena terá efeito constitutivo e será inscrita no Registro Civil...
Art. 37
Onde se lê: ... as quais ...
Leia-se: ... aOB quais ...
Art. 49, § 3?
Onde se le: .cídoneídade .
Leia-se: .. inidoneidade .

Art. lOS. Parágrafo único ...
Onde se lê: ... a sindicância rá ser substituída .
Leia-se: ... a sindicância poderá ser substituída .
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Página 81

LEI N? 6.698, DE 15 DE OUTUBRO DE 1979
Art. I?
Onde se lê: O artigo da Lei n? 6.649 .
Leia-se: O artigo 49 da Lei n? 6.649 .
Página 84

LEI N? 6.703, DE 26 DE OUTUBRO DE 1979
Art. fi?, § I?
Onde se lê: Há hipótese...
Leia-se: Na hipótese...
Página 86

Leia-se:
LEI N? 6.704, DE 26 DE OUTUBRO DE 1979
Art. 10
Onde se lê: ... entrará em vigor na de sua publicação ...
Leia-se: ... entrará em vigor na data de sua publicação ...
Página 87

LEI N? 6.705, DE 26 DE OUTUBRO DE 1979
Art. 3?
Rubrica 3.2.2.2.02 Outras Despesas Correntes
Onde se lê: 1.260.00
Leia-se: 1.260.000.000
Página 90

LEI N? 6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979
Art. I?
Onde se
Leia-se:
Item 11
Onde se
Leia-se:

lê: ... com índice de Preços ao Consumidor...
... com Indica Nacional de Preços
Consumidor...

ao

lê: ... de três salário~ mínimos ...
... de três a dez salários mínimos ...

Página 9S

LEI N? 6.710, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1979
Art. 4?
Leia-se:
Paragráfo único. Serão permitidas propagandas em revistas, jornais ou folhetos especializados, desde que dirigidas aos cirurgiões-dentistas, e acompanhadas do nome da
oficina, do seu responsável e do número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia.
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Página 95

LEI N? 6.713, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1979
Leia-se:
Art. 2? Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão de anulação parcial
de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
1500 Ministério da Educação e Cultura
.
1524 Secretaria de Ensino de 'Primeiro e Segundo Graus .
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
.
1524.08421903.201
Transferências Operacionais
.
330.000
3.2.1.1
770.000
Auxílios para Despesas de Capital
.
4.3.1.1
1524.08431994.713
Implantação das Habilitações Básicas
.
Auxflíos para Despesas de Capital
-c.
925.000
4.3.1.1
1524.08431994.714
Assistência ao Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino
4.040.000
Transferências Operacionais
.
3.2.1.1
Transferências a Estados e ao Distrito Federal.
.
630.000
3.2.2.2
2.565.000
4.3.1.1
Auxilios para Despesas de Capital
--7''''êé7:c'
9.260.000
Total:
.
0"0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Página 96

LEI W 6.715, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979

Art. 11
Onde se lê: ...servidor do Ministério da ca ...
Leia-ser ... servidor do Ministério da Aeronáutica...
Página 101

LEI N? 6.721, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979
Após as assinaturas, leia-se:
O anexo mencionado na presente lei está publicado no D.O. de 13/11179.
Página 102

LEI N? 6.724, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1979
Onde se lê: Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Leia-se: Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Página 103

LEI N? 6.726, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1979
Onde se lê: «Art. 27. Em relação às qualidades ...
Leia-se:
Art. 27
Parágrafo único. Em relação às qualidades .

.
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PáginalOõ
LEI N? 6.729, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1979
Art. 2~. VII
Onde se lê: ... petrechos destinados à agricultura ...
Leia-se: ... petrechos similares destinados à agricultura ...
Art. 3? II
Onde se lê: .. atendimento ou revisão;
Leia-se: ... atendimento em garantia ou revisão;

Art. 8?
Onde se lê: ... veículos automotores pelo objeto...
Leia-se: ',. veículos automotores dela objeto...
Art. 23, II
Onde se lê: ... ferramental ,6 instalações à concessão...
Leia-se: ... ferramenta! e instalações destinadas à concessão...
Página 122
LEI N? 6.737, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1979
Art. 2? item 2
Leia-se:
2. Receita dos ÓrglIos de AdminístraçlIo Indireta e das Fundações
(Excluídas as Transferências do Tesouro)
2.1
Receitas Correntes
.
1.265.456.000
90.500.000
2.2
Receita de Capital.
---;-;0;-;-=;-;;:;::
Total
.
1.355.956.000
Total Geral da Receita
.
13.7D8.863.000

Art. 8? item 2
Leia-se:
2'. Despesa por Unidade Orçamentária
Tribunal de Contas do Distrito Federal
Gabinete do Governador
'.'
Departamento de Turismo
Departamento de Educação Ffsíca, Esportes e Recreação
Administração das Unidades Desportivas de Brasília
'.'
Conselho Penitenciário do Distrito Federal
Procuradoria Geral
,
Secretaria do Governo
Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante
Região Administrativa II - Gama
Região Administrativa III - Taguatinga
Região Administrativa IV ..:.... Braalândía
"
Região Administrativa V - Sobradinho
·
Região Administrativa VI - Planaltina
Administração do Setor Residencial. Indústria e Abastecimento
Secretaria de Administração
Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos
Secretaria de Finanças

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

90.285.000
79.719.000
33.644.000
24.951.000
18.087.000
11.108.000
70.365.000
481.433.000
27.211.000
62.178.000
125.310.000
24.586.000
54.947.000
28.719.000
37.939.000
513.368.000
39.343.000
1.687.750.000
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Secretaria de Educação e Cultura
Secretaria de Saúde
Instituto de Saúde do Distrito Federal.
Secretaria de Serviços Sociais
Secretaria de Viação e Obras
Secretaria de Serviços Públicos
Administração da E stação Rodoviária de Brasília
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
Secretaria de Agricultura e Produção
Secretaria de Segurança Pública
Polícia Militar do Distrito Federal.
Corpo da Bombeiros do Distrito Federal .
TOTAL

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

2.988.989.000
2.011.468.000
42.923.000
184.0IJ.000
703.409.000
368.336.000
38.966.000
261.464.000
'261.345.000
430.471.000
612.468.000
338.135.000
11.652.907.000

Página 185

Leia-se:
LEI N? 6.750, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre a Organizaç40 Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Livro I
DA ESTRUTURA DA JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÚRIOS

Página 155

LEI N? 6.751, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

Art. I? § 2?
Onde se lê: ... condigna a habilitação...
Leia-se: ... condigna à habitação ...

Página 156

LEI N? 6.752, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1979
Art. 16, § I?
Onde se lê: ... da publicação a respeito ...
Leia-se: ... da publicação. oficial a respeito...
Art. 26, § 4?
Onde se lê: ... exclui a post-mortem.
Leia-se: ... exclui a promoção post mortem.
Art. 27, § 2?
Onde se lê: ... mérito e qualidades para promoção ...
Leia-se: ... mérito e qualidades exigidas para promoção ...
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Art. 28
Onde se lê: ... para estudo destino .
Leia-se: ... para estudo destinado .
Art. 35
Onde se lê: ... concluído aproveitamento .
Leia-se: ... concluído com aproveitamento .
Página 166
LE1 N? 6.758, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1979

Art. 2~
Onde se lê: II. integralizações de operações...
Leia-se: II - integralizações decorrentes de operações...
Art. 3~
Onde se lê: (Unidade Padrão de Capital do Banco Nacional da Habitação e 770.000
UPC ...
Leia-se: (Unidade Padrão de Capital do Banco Nacional da Habitação) 1.640.000
UPCs (Unidade Padrão de Capital do Banco Nacional da Habitação) ...
Art. 6~
Onde se lê: - F AE - RR como para o aumento do capital social das Companhia de
Ãgua e Esgoto de Rondônia (CAERD) ...
Leia-se: - FAE ...;.; RR bem. como para o aumento do capital social das Companhia de
Ãgua e Esgoto do Amapá (CAESA), Companhia. de Agua e Esgoto de Rondônia
(CAERDI ...

Página 168
LEI N? 6.769, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1979
Nas assinaturas, leia-se:
JOÃO FIGUEIREDO
Karlos Rischbieter
Waldyr Mendes Arcoverde
Página 172
LEI N? 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

Art. 4?
Leia-se:
II - Os lotes terão área mínima de 126m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e
frente mínima de 6 (cinco) metros, salvo quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou quando o loteamento se destinar à urbanização específíca ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados
pelos órgãos públicos competentes;
Art. 21
Acrescente-se:
§ I?
Nenhum. lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição.

ERRATA
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DE 1980 - VOLUME I
Página 10
DECRETO-LEI N? 1.766, DE 28 DE JANEIRO DE 1980
Art. 8?
Onde se lê: ... juros nonetários
Leia-se:
juros moratórios ...
0.0

Página 13
DECRETO-LEI N? 1.767, DE I? DE FEVEREIRO DE 1980
Art. 6?
Onde se lê: ... dispensadas as licitação...
Leia-se: ... dispensadas de licitação...
Página 23
·DECRETO-LEI N? 1.778, DE 18 DE MARÇO DE 1980
Art. 2?, § I?
Onde se lê:
em prejuízo...
Leia-se: ... sem prejuízo...
0.0

Página 25
Leia-se:
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 44, inciso
III, da Constituição, e eu, LUIZ VIAN A, Presidente do Senado Federal.promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 2, DE 1980
Art. I?
Onde se lê: ... a convite daquele País.
Leia-se: ... a convite do Governo daquele País.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
DECRETO-LEI N? 1.757, DE 3 DE JANEIRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, sálarios e proventos dos servidores da Secretaria-Geral
do Tribunal de Contas da União, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal
ativo e inativo da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n? 1.669, de 14 de fevereiro de 1979,
serão reajustados em:
I - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1? de janeiro de 1980: e
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1? de março de 1980.
Parágrafo único. O percentual fixado no item II incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item L
Art. 2~ Em decorrência do disposto no artigo anterior, os vencimentos, salários e gratificações do pessoal em atividade passam a vigorar
com os valores especificados nos Anexos II e III do Decreto-lei n? 1.732,
de 20 de dezembro de 1979.
Art. 3? Ficam alteradas, na forma do art. 3? e seu parágrafo único
do Decreto-lei n? 1.732, de 20 de dezembro de 1979, as escalas de Referências que compõem as Classes das Categorias Funcionais integrantes da
Tabela Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União.
Art. 4? As diferenças individuais de vencimentos e salários de que
trata o art. 3? do Decreto-lei n? 1.669, de 14 de fevereiro de 1979, serão absorvidas na razão de 20% (vinte por cento) das importâncias correspondentes aos reajustes gerais de vencimentos e salários.
Art. 5? Fica elevado para Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros) o
valor do salário-família a que se refere a Lei n? 6.711, de 05 de novembro
de 1979.
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Art. 6? As normas constantes .do artigo 3? deste Decreto-lei servirão de base para a revisão de proventos.
Art. 7? Nos cálculos decorrentes da aplicação deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 8? As despesas decorrentes da execução deste Decreto-lei correrão à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o corrente exercício.
Art. 9? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos financeiros a 1? de janeiro de 1980, revogadas
as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Petrônio Portella
DECRETO-LEI N? 1.758, DE 3 DE JANEIRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias do
Tribunal Federal de Recursos e do Conselho
da Justiça Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal
ativo e inativo das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal são reajustadas em:
I - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1? de janeiro de 1980; e
H - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1? de março de 1980.
Parágrafo único. O percentual fixado no item H incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item L
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, os vencimentos e salários. bem como as retribuições dos cargos em comissão, funções
de direção e assistência intermediárias e representação mensal, do pessoal em atividade, passam a ser os constantes dos Anexos H e IH do
Decreto-lei n? 1.732, de 20 de dezembro de 1979.
Art. 3? Fica elevado para Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros) o
valor do salário-família por dependente.
Art. 4? Nos cálculos decorrentes da aplicação deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
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Art. 5? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá
à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o exercício
de 1980.
Art. 6? Este Decreto·lei entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de I? de janeiro de 1980.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Peirônio Portella
DECRETO-LEI N? 1.759, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Reajusta os vencimentos e proventos
dos servidores das Secretarias das Seções
Judiciárias da Justiça Federal de Primeira
Instância e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item HI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? OS valores de vencimentos e proventos do pessoal ativo e
inativo das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância serão reajustados em:
I ~ 25% (vinte e cinco por cento), a partir de I? de janeiro de 1980; e
H - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de I? de março de 1980.
Parágrafo único. O percentual fixado no item H incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item L
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior os vencimentos, bem como as retribuições dos cargos em comissão, funções de direção
e assistência intermediárias e representação mensal, do pessoal em atividade, passam 'I ser os constantes dos Anexos H e IH do Decreto-lei n?
1.732, de 20 de dezembro de 1979.
Art. 3? Fica elevado para Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros) o
valor do salário-família por dependente.
Art. 4? Nos cálculos decorrentes da aplicação deste Decreto-lei serão deprezados as frações de cruzeiro.
Art. 5? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá
à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o exercício
de 1980.
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Art. 6~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de 1~ de janeiro de 1980.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de janeiro de 1980; 159~ da Inpendência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Golbery do Couto e Silva
DECRETO-LEI N~ 1.760, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Tribunais do Trabalho e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal
ativo e inativo dos Quadros Permanente e Suplementar da Justiça do Trabalho serão reajustados em:
1- 25% (vinte e cinco por cento), a partir de
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de

1~
1~

de janeiro de 1980; e
de março de 1980.

Parágrafo único. O percentual fixado no item II incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item r.
Art. 2? Em decorrência do diposto no artigo anterior, os vencimentos e salários, bem como as retribuições dos cargos em comissão, funções
de direção e assistência intermediárias e representação mensal, do pessoal em atividade, passam a ser os constantes dos Anexos II e UI do
Decreto-lei n~ 1.732, de 20 de dezembro de 1979.

Art. 3~ Fica elevado para Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros) o
valor do salário-familia por dependente.'
Art. 4~ Nos cálculos decorrentes da aplicação deste Decreto-lei serão deprezadas as frações de cruzeiros.
Art. 5~ A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá
à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o exercicio
de 1980.
Art. 6~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de 1~ de janeiro de 1980.
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Art. 7~
Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República,

JOÃO FIGUEIREDO
Golbery do Couto e Silva
DECRETO-LEI N? 1.761, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Reajuste os vencimentos e proventos
dos funcionários da Secretaria do Tribunal
Superior Eleitoral, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. l~ Os valores de vencimentos e proventos do pessoal ativo e
inativo dos Quadros Permanente e Suplementar da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n? 1.675,
de 19 de fevereiro de 1979, são reajustados em:
1- 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1? de janeiro de 1980; e
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partír de 1? de março de 1980.
Parágrafo único. O percentual fixado no item II incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item I.
Art. 2~ Em decorrência do disposto no artigo anterior, os vencimentos dos cargos efetivos, bem como as retribuições' dos .cargos em comissão, funções de direção e assistência intermediárias e representação mensal do pessoal em atividade, passam a ser os constantes dos Anexos II e
III do Decreto-lei n? 1.732, de 20 de dezembro de 1979.
Art. 3? A estrutura salarial da Categoria Funcional de Taquígrafo
Judiciário, Código TSE-AJ-022, de Grupo Apoio Judiciário, constante do
Anexo ao Decreto-lei n? 1.459, de 19 de abril de 1976, passa a ser a seguinte:
Categoria Funcional

Taquígrafo Judiciário

Código

TSE-AJ-022

Referências de Vencimentos
Classe
Especial
Classe C
Classe B
Classe A

de 54 a 57
de 49 a53
de 44 a 48
de 39 a 43
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Art. 4? O salário-família dos funcionários ativos e inativos do Tribunal Superior Eleitoral, passa a ser pago na importância de Cr$ 150,00
(cento e cinqüenta cruzeiros) por dependente, a partir dei? de janeiro de
1980.
Art. 5? Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei ser-ao desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 6? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá
à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o exercício
de 1980.
Art. 7? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92?0 da República.
JOAO FIGUEIREDO
Golbery do Couto e Silva
DECRETO-LEI N? 1.762, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Reajusta os vencimentos e proventos
dos funcionários das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras proviâéncíes,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 55, item 1II, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? OS valores de vencimentos e proventos do pessoal ativo e
inativo dos Quadros Permanente e Suplementar das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n?
1.676, de 19 de fevereiro de 1979, são reajustado em:
I - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de I? de janeiro de 1980; e
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de I? de março de 1980.
Parágrafo único. O percentual fixado no item II incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item 1.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, os vencimentos dos cargos efetivos, bem como as retribuições dos cargos etn comissão, funções de direção e assistência intermediárias e representação mensal do pessoal em atividade, passam a ser os constantes dos Anexos II e
III do Decreto-lei n? 1.732, de 20 de dezembro de 1979.
Art. 3? Aplica-se aos funcionários aposentados das Secretarias dos
Tribunais Regionais Eleitorais a Lei n? 6.703, de 26 de outubro de 1979.
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Art. 4~ O salário-família dos funcionários ativos e inativos dos Tribunais Regionais Eleitorais, passa a ser pago na importância de Cr$
150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros) por dependente, a partir de 1~ de janeiro de 1980.
Art. 5~ Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-Lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 6~ A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá
à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o exercício
de 1980.
Art. 7~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Golbery do Couto e Silva
DECRETO-LEI N~ 1.763, DE 16 DE JANEIRO DE 1980
Altera a redação do artigo 91 do
Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
modificado pelo artigo 1? do Decreto-lei n?
900, de 29 de setembro de 1969.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ O artigo 91 do Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo artigo 1 ~ do Decreto-lei n~ 900, de 29 de setembro de 1969,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 91. Sob a denominação de Reserva de Contingência, o
orçamento anual poderá conter dotação global n-ao especificamente destinada a determinado órgão unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos ré .mrsos serão utilizados para abertura de créditos adicionais».
Art. 2~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 1.764, DE 17 DE JANEIRO DE 1980
Reajusta os vencimentos e proventos
dos servidores da Secretaria do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os valores de vencimentos e proventos do pessoal-ativo e
inativo da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n? 1:670, de 14 de fevereiro de 1979, são
reajustadas em:
I - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de I? de janeiro de 1980; e
H - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de I? de março de 1980.
Parágrafo único. O percentual fixado no item II incidirá sobre os valores do reajuste de que trata o item r.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, os vencimentos e gratificações do pessoal em atividade passam a vigorar com os valores especificados nos Anexos H e HI do Decreto-lei n? 1.732, de 20 de dezembro de 1979.
Art. 3? As Classes das Categorias Funcionais integrantes do Plano
de Classificação de Cargos instituído pela Lei n? 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, que possuam, em sua estrutura salarial, as Referências 5,6 e 7, da
escala de que trata o Anexo HI ao Decreto-lei n? 1.660, de 1979, passam a
ter início na Referência 8 da mesma escala.
Parágrafo único - Os servidores atualmente posicionados nas Referências indicadas neste artigo ficam automaticamente localizados na Referência 8 da respectiva Categoria Funcional.
Art. 4? As diferenças individuais de vencimentos serão absorvidas
na razão de 20% (vinte por cento) das importâncias correspondentes aos
reajustes gerais de vencimentos.

Art. 5? Fica elevado para Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros] o
valor do salário-familia a que se refere a Lei n? 6.711, de 5 de novembro de
1979.
Art. 6? As normas constantes do artigo 3? deste Decreto-lei servirão de base para revisão de proventos.

Art. 7? Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 8? A despesa resultante da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o
exercício de 1980.
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Art. 9~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos a 1~ da janeiro de 1980, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de janeiro de 1980;
pública.

159~

da Independência e

92~

da Re-

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO-LEI N~ 1.765, DE 17 DE JANEIRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores dos Drgüos Auxi·
liares da Juetíçe de Primeira Instância do
Distrito Federal e dos Territórios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item III da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal
ativo e inativo dos Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância do
Distrito Federal e dos Territórios, decorrentes da aplicação do Decreto-lei
n~ 1.671, de 14 de fevereiro de 1979, s-ao reajustados em:
1- 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1~ de janeiro de 1980; e
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1~ de março de 1980.
Parágrafo único. O percentual fixado no item II incidirá sobre os valores do reajuste de que trata o item L
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior, os vencimentos, salários e gratificações do pessoal em atividade passam a vigorar
com os valores especificados nos Anexos II e III do Decreto-lei n? 1.732,
de 20 de dezembro de 1979.
Art. 3? As Classes das Categorias Funcionais integrantes do Plano
de Classificação de Cargos instituido pela Lei n~ 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, que possuam, em sua estrutura salarial, as Referência 5,6 e 7, da
escala de que trata o Anexo III do Decreto-lei n~ 1.660, de 1979, passam a
ter início na Referência 8 da mesma escala.
Parágrafo único Os servidores atualmente posicionados nas Referências indicadas neste artigo ficam automaticamente localizados na Referência 8 da respectiva Categoria Funcional.

la
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Art. 4? As diferenças individuais de vencimentos e salários serão
absorvidas na razão de 20% (vinte por cento) das importâncias correspondentes aos reajustes gerais de vencimentos e salários.
Art. 5? Fica elevado para Cr$ 150,00 (cento e cinquenta cruzeiros) o
valor do salário-família a que se refere a Lei n? 6.711, de 5 de novembro de
1979.
Art. 6? As normas constantes do artigo 3? deste Decreto-lei servirão de base para a revisão de proventos.
Art. 7? Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as.frações de cruzeiro.
Art. 8? As despesas resultante da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o
exercício de 1980.
Art. 9? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos a I? de janeiro de 1980, revogadas, as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ibrabim Abi-Ackel

DECRETO-LEI N? 1.766, DE 28 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre dação de imóveis em pagamento de débitos relativos ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural, â Taxa de
Serviços Cadastrais, â Contribuição Sindical Rural e â Contribuição de que trata o art.
5? do Decreto-lei n? 1.146, de 31 de dezembro
de 1970, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto Nacionai de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, autorizado a receber imóveis em pagamento dos débitos inscritos em divida ativa e relativos ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, à Taxa de Serviços Cadastrais, à Contribuição Sindical
Rural e à Contribuição de que trata o art. 5? do Decreto-lei n? 1.146, de 31
de dezembro de 1970.
§ I? Para os efeitos deste artigo, o valor do imóvel dado em pagamento, se imóvel rural, será o constante da Declaração para Cadastro de
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Imóvel Rural, que originou o lançamento do crédito tributário, corrigido
monetariamente.
§ 2~ Na hipótese da in aplicabilidade do diposto no parágrafo anterior, o valor do imóvel será apurado em laudo de avaliação, promovido
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
§ 3? Os imóveis recebidos nos termos do "caput" deste artigo integrarão o patrimônio do INCRA.

Art. 2? Os requerimentos de dação em pagamento, abrangendo os
créditos reclamados em qualquer fase de tramitação administrativa ou
judicial, deverão dar entrada no INCRA, obedecendo a prazos fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único Os imóveis oferecidos em pagamento do crédito fiscal deverão estar livres de qualquer ônus e, se forem imóveis rurais, não
poderão ter área inferior à fixada, em lei, para a fração mínima de parcelamento.
Art. 3~ A dação em pagamento somente será deferida quando o valor do imóvel for suficiente para liquidar o toal débito acrescido das cominações legais e despesas administrativas realizadas atéo momento da incorporação do imóvel ao patrimônio da Autarquia.
§ L? Em nenhuma hipótese haverá restituição ao contribuinte da
importância decorrente da dação em pagamento nos termos deste
Decreto-lei.
§ 2? No caso do valor do imóvel ser superior ao da dívida ativa,
acrescida das despesas administrativas, a diferença poderá ser restituída
em Titulos da Divida Agrária.
Art. 4~ Em caso de desistência, fica o devedor obrigado a recolher a
quantia equivalente ao crédito tributário, no prazo de 30 dias, contados
da desistência, findo o qual, sem que tenha cumprido a obrigação será
promovida a cobrança judicial.

Parágrafo único
a)
b)
c)

Caracterizam a desistência:

discordância em relação aolaudo de avaliação;
qualquer ato formal do contribuinte com essa finalidade;
omissão do contribuinte no processo, por prazo superior a
30 (trinta) dias.

Art. 5? A dação em pagamento será concretizada por escritura pública, observadas as exigência e formalidades previstas em lei.
Art. 6? Os imóveis incorporados ao patrimônio do INCRA, em razão de dação em pagamento, serão utilizados em quaisquer das finalidades estabelecidas em lei.
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§ I? Caso não se aplique o disposto neste artigo, os imóveis serão
alienados em concorrência pública.
§ 2? Na hipótese do parágrafo anterior, o preço mínimo admitido
será igual ao valor constante da escritura de dação em pagamento, corrigido monetariamente.
Art. 7? Dentro do prazo de 30 dias; contados da data em que for
efetuado o registro da escritura de dacão em pagamento, o INCRA
transferirá:
I - à Prefeitura do Município onde estiver situado o imóvel objeto do crédito tributário, correspondente à sua participação no Imposto sobre a Propriedade Rural;
II - às entidades sindicais, o correspondente à sua participação na Contribuição Sindical Rural respectiva.

Parágrafo único Os recursos necessários às transferências previstas neste artigo correrão à conta do orçamento do INCRA.

Art. 8? Não incidirá multas e juros monetários sobre débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, Taxa de Serviços Cadastrais previstas no Art. 5? do Decreto-lei n? 57, de 18 de novembro de 1966, Contribuição de que trata o art. 5? do Decreto-lei n?
1.146, de 31 de dezembro de 1970, e Contribuição Sindical Rural, incidentes sobre os Imóveis rurais até o exercício de 1978, inclusive, desde
que o pagamento de tais débitos seja efetuado até 31 de março de 1980.
Parágrafo único A não incidência prevista neste artigo alcança os
créditos tributários não liquidados, bem corno a dívida de imóveis rurais ainda não inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Rural, administrado pelo Instituto N acionai de Colonização e Reforma Agrária INCRA.
Art. 9? No caso de dívida ajuizada, poderá ser autorizado o seu
pagamento de conformidade com o previsto no "caput" do art. 8?, desde que o contribuinte efetue, também, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios cabíveis, hipótese em que o Instituto
N acionai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, concordará
com a extinção do feito.
Art. 10 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Ãngelo Amaury Stábile
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DECRETO-LEI N? 1.767, DE I? DE FEVEREIRO DE 1980
Cria grupo executivo para regularização
fundiária, no Sudeste do Pará, Norte de
Goiás e -Oeste do Maranhão, e dá outras provídênciee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item I, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É criado o Grupo Executivo das Terras do AraguaiaTocantins (GETAT), com a finalidade de coordenar, promover e executar
as medidas necessárias à regularização fundiária no Sudeste do Pará,
Norte de Goiás e Oeste do Maranhão, nas áreas de atuação da Coordenadoria Especial do Araguaia - Tocantins, criada na forma do disposto no
artigo I? do Decreto-lei n? 1.523, de 3 de fevereiro de 1977.
Art. 2? O GETAT, subordinado à Secretaria-Geral do Conselho
de Segurança Nacional, será constituído de 6 membros, sendo um representante daquela Secretaria-Geral, como presidente; um Procurador da
República; uma representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e os demais, representantes dos Estados do Pará, Goiás e Maranhão, todos designados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. Os representantes dos Estados serão indicados pelos respectivos Governadores.
Art. 3? Para os efeitos deste Decreto-lei, a Coordenadoria Especial do Araguaia - Tocantins fica subordinada ao GETAT, sem prejuízo de sua vinculação administrativa com o INCRA.
Art. 4? Para o cumprimento de sua finalidade e com o apoio dos
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, fica o GETAT investido
nas competências conferidas ao INCRA em decorrência do disposto nos
artigos 11 e 97 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e no artigo 6? da
Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966.
Art. 5? O GETAT fica autorizado a aceitar doações de terras em
favor da União e delas dispor para promover a regularização fundiária
prevista no artigo 1?
Art. 6? Para efeito da regularização fundiária de que trata este
Decreto-lei, ficam dispensadas as licitação as alienações de imóveis rurais de até 500 (quinhentos) hectares.
Parágrafo único. As alienações serão feitas com expedição de título
definitivo de domínio.
Art. 7? O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à imediata instalação, organização e funcionamento do GETAT.
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Art. 8? As despesas decorrentes deste Decreto-lei correrão à conta de dotações consignadas no orçamento da União.
Art. 9? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ãngelo Amaury Stábile
Danilo Venturini

DECRETO-LEI N? 1.768, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1980
Autoriza a EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., a criar uma sociedade subsidiária no exterior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, itens I e H, da Constituição Federal,
DECRETA;
Art. I? Fica a EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica
S.A., empresa de economia mista vinculada ao Ministério da Aeronáutica, autorizada a instituir uma sociedade subsidiária, no exterior, para
pleno exercício das atividades previstas nos seus Estatutos Sociais.
Art. 2? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 1.769, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1980
Autoriza 8 EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., a participar
acionariamente do capital social da Indústria Aeronáutica NEn.rA S.A., nas condições que estabelece.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, itens I e li, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? Fica a EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica
S.A., empresa de economia mista vinculada ao Ministério da Aeronáutica, autorizada a participar acionariamente do capital social da Indústria Aeronáutica NEIVA S.A., para o pleno exercício das atividades
previtas nos seus Estatutos Sociais.
Art. 2? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 1.770, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre a crteçeo de cargos, não
remunerados, de Juiz de Paz, na Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 111, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? São criados 7 (sete) cargos de Juiz de Paz nas Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal e 29 (vinte e nove) nas Circunscrições Judiciárias dos Territórios Federais.
Art. 2? O provimento dos cargos criados por este Decreto-lei farse-á pelo Presidente da República, na forma da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Art. 3? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO- LEI N? 1.771, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1980
Estende a gratificação ínstituida pelo
Decreto-lei n? 1. 714, de 21 de novembro de
1979, aos integrantes da Policie Rodoviária

Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica estendida aos integrantes da Polícia Rodoviária Federal a Gratificação por Operações Especiais, de que trata o Decreto-lei
'li? 1.714, de 21 de novembro de 1979, para atender às peculariedades de
exercício decorrentes da integral e exclusiva dedicação às atividades do
cargo ou emprego e riscos a que estão sujeitos, com base de concessão
e valores estabelecidos no Anexo do mencionado Decreto-lei.
Art. 2? A Gratificação de que trata o artigo anterior será paga a
partir de I? de janeiro de 1980.
Art. 3? A Gratificação por Operações Especiais será gradativamente incorporada ao vencimento ou salário do cargo efetivo ou emprego
permanente, na razão de 1/10 (um décimo) de seu valor, por ano de
exercício em cargo de natureza estritamente policial no Departamento
N acionai de Estradas de Rodagem, não podendo ser paga enquanto o servidor deixar de perceber o vencimento ou salário em virtude de licença ou
outro afastamento, salvo quando investido em cargo de provimento em
comissão ou função de confiança, de igual natureza.
Art. 4? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta dos recursos do Departamento N acionai de Estradas
de Rodagem.
Art. 5? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 20 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende
DECRETO-LEI N? 1.772, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1980
Dispõe sobre isenção ou redução fiscal
na importação.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. I? O Conselho de Desenvolvimento Industrial poderá, em caráter excepcional, conceder as isenções e reduções do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, disciplinadas pelos
artigos I?, 2? e 3? do Decreto n? 77.065, de 20 de janeiro de 1976, às importações de bens destinados à execução dos:
I - Projetos industriais que, em 6 de dezembro de 1979, já haviam
sido analisados e avaliados pelos Grupos Setoriais do Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, nos termos do Decreto n? 81.651, de
11 de maio de 1978;
II - Programas de produção para o ano de 1980, vinculados a planos
de nacionalização existentes anteriormente ao Decreto-lei n? 1.726, de 7 de
dezembro de 1979, que se enquadrem nos.índices mínimos de nacionalização fixados por aquele Conselho.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não serão admitidas
alterações dos projetos e programas que impliquem ampliação do valor
global dos bens a importar.
Art. 2? Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO:FIGUEIREDO
Emane Galvêas
João Camilo Penna
José Flávio Pécora
DECRETO-LEI n? 1.773, DE 3 DE MARÇO DE 1980
Regula a incidência de contribuição
previdenciária sobre a Representação Mensal prevista no Decreto-lei n? 1.445, de 13
de fevereiro de 1976.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Em decorrência do disposto no artigo 2? do Decreto-lei n?
1.746, de 27 de dezembro de 1979, é devida, a partir de janeiro de 1980,
contribuição previdenciária sobre Õ valor da Representação Mensal a
que se refere o Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, calculada na forma da legislação de previdência social.
Art. 2? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Brasília, em 3 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jair Soares

DECRETO-LEI N? 1.774, DE 5 DE MARÇO DE 1980
Altera o limite da Gratificação de Produtividade instituída pelo Decreto-lei n?
1.544, de 15 de abril de 1977, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IlI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O limite máximo da Gratificação de Produtividade instituída pelo artigo 2? do Decreto-lei n? 1.544, de 15 de abril de 1977, fica
acrescida de 40 (quarenta) pontos percentuais, a partir de 1? de março de
1980.
Art. 2? Os funcionários da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos, Código TAF-300, investidos em cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores perceberão a Gratificação de Produtividade calculada sobre o valor da Referência correspondente ao cargo
efetivo, observado o disposto no artigo 3?
Art. 3? Na hipótese prevista no artigo anterior, o total percebido
pelo funcionário a título de vencimentos, Representação Mensal e Gratificação de Produtividade será sempre inferior à retribuição correspondente
ao cargo de nível 4 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, observada a hierarquização salarial estabelecida em regulamento.
Art. 4? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 5? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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DECRETO N? 1.775, DE 12 DE MARÇO DE 1980
Altera alíquotas do Imposto de Importação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, inciso 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ As alíquotas" ad vaIorem" do imposto de importação, fixadas na Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), anexa ao Decreto-lei n?
1.753, de 31 de dezembro de 1979, correspondentes às mercadorias classificadas nas posições e subposíções ou itens do Anexo que a este
acompanha, passam a vigorar com os valores que nele constam.
Art. 2? A Comissão de Politica Aduaneira (CPA) poderá alterar as
aliquotas fixadas por este Decreto-lei, até aos níveis do Decreto-lei n?
1.753, de 31 de dezembro de 1979, e, bem assim, restabelecê-las até os limites constantes do Anexo que a este acompanha, sem prejuízo de suas atribuições previstas no artigo 22 da Lei n? 3.244, de 14 de agosto de 1957.
Parágrafo único. Na aplicação do disposto neste artigo é dispensado o procedimento previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei n?
3.244, de 14 de agosto de 1957.
Art. 3~ No caso de mercadorias objeto de negociação tarifária, no
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comercio - GATT ou na Associação Latino-Americana de Livre Comércio - ALALC, prevalecerão as
alíquotas convencionadas, quando as mercadorias forem originárias de
país beneficiário da concessão.
Art. 4~ Fica assegurado o despacho aduaneiro, com o tratamento
anterior às mercadorias embarcadas, no exterior, até a entrada em vigor
deste Decreto-lei.
Art. 5~ Permanecem eficazes, em seus prazos e termos, as Resoluções do Conselho de Politica Aduaneira ou da sua Comissão Executiva e,
bem assim, as da Comissão de Politica Aduaneira.
Art. 6? São prorrogados, até 31 de março de 1981, os prazos de vigência dos Decretos-leis ri?s 1.334, de 25 de junho de 1974; 1.364, de 28 de
novembro de 1974, e 1.421, de 9 de outubro de 1975, vigentes de acordo com
o Decreto-lei n? 1.685, de 25 de junho de 1979, mantidas as demais disposições e as alterações posteriores introduzidas pelo Conselho de Politica
Aduaneira e sua Comissão Executiva e, bem assim, pela Comissão de
Política Aduaneira.
Art. 7~ Findo o prazo de vigência deste Decreto-lei, e dos enumerados no artigo 6~, voltarão a viger, para as mercadorias por eles abrangi-
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das, as alíquotas fixadas no Decreto-lei n? 1.753, de 31 de dezembro de
1979, ressalvadas as eventuais alterações.
Art. 8? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação
e vigerá até 31 de março de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
An tonio Delfim Netto

o Anexo mencionado neste Decreto-lei está publicado no D.O.

de 13.3.80.

DECRETO-LEI N? 1.776, DE 17 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre pagamento de Gratificação de Produtividade, nos casos que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DEGRETA:
Art. I? A Gratificação de Produtividade, instituida pelo artigo 2?
do Decreto-lei n? 1.544, de 15 de abril de 1977, será paga aos integrantes do
Grupo-Serviços Juridicos previsto na sistemática de classificação da Lei
n? 5.920, de 17 de setembro de 1973, que estiverem no exercício das atribuições inerentes aos respectivos cargos efetivos ou empregos permanentes,
nos órgãos da administração direta ou autarquias em que sejam lotados.
§ I? A gratificação também será paga aos servidores de que trata este artigo quando no exercício, na administração direta ou autarquias, de
cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de função de nivel superior do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, desde que, nessas hipóteses, haja correlação com
as atribuições do respectivo cargo efetivo ou emprego permanente.
§ 2? Para efeito deste artigo, considerar-se-ão como de efetivo
exercício os afastamentos em virtude de:
a)
b)
c)
d]
e)

férias;
casamento;
luto;
licença especial, licença para tratamento de saúde, licença à
gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
serviços obrigatórios por lei;
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f)

missão ou estudo no estrangeiro, quando o afastamento houver
sido autorizado pelo Governador do Distrito Federal;
g) deslocamento em objeto de serviço;
h) indicação para ministrar ou receber treinamento ou aperfeiçoamento, desde que o programa seja promovido ou aprovado pelo
órgão a que estiver vinculado o servidor.
§ 3~ A gratificação de que trata este artigo não poderá ser paga
cumulativamente com a Gratificação de Atividade.
Art. 2~ A gratificação a que se refere o artigo l~ será atribuída em
função da produtividade do servidor, aferida em razão dos encargos assumidos e das atividades desempenhadas, inerentes às funções relativas a
defesa ou representação, judicial ou extrajudicial, do Distrito Federal ou
de autarquia do Distrito Federal, ou as de apuração, inscrição e cobrança
da Dívida Ativa, ou, ainda, as de consultoria ou assessoramento jurídicos, incompatíveis com o exercício da profissão de advogado ou impeditivas do seu pleno desempenho no setor privado (artigos 82 a 85 da Lei n?
4.215, de 27 de abril de 1963).
§ 1~ A gratificação individual corresponderá a percentuais de 40%
(quarenta por cento), 60% (sessenta por cento) ou 80% (oitenta por cento)
do vencimento ou salário fixado para o cargo efetivo ou emprego permanente, ocupado pelo servidor.
§ 2~ Se o servidor não estiver incompatibilizado para ° exercício
da profissão de Advogado e não firmar compromisso de não a exercer,
o percentual da gratificação será de até 60% (sessenta por cento).
§ 3~ O percentual médio das gratificações individuais concedidas
em cada órgão será de, no máximo, 60% (sessenta por cento).
Art. 3~ Os critérios e bases para a concessão da Gratificação de
Produtividade e os correspondentes percentuais, observadas as normas
constantes deste Decreto-lei, serão fixados pelo Governador do Distrito
Federal.
Art. 4~ O total percebido pelos servidores a que se refere o artigo 1~,
a título de vencimento, salário, representação mensal, gratificação de
função e gratificação de produtividade, será sempre inferior à retribuição
correspondente ao cargo do nível 4, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, observada a hierarquização salarial estabelecida em regulamento.

Art. 5? A Gratificação de Produtividade e a Gratificação de Atividade," instituídas pelo Decreto-lei 1.544, de 15 de abril de 1977, sobre as
quais incidirá O desconto previdenciário, serão computadas para o cálculo do provento da inatividade do funcionário que, ao se aposentar com 35
(trinta e cinco) anos ou mais de serviço, esteja percebendo qualquer das
aludidas gratificações.
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§ 1~ Para os fins do disposto neste artigo, o tempo de serviço será reduzido de acordo com os limites fixados por leis especiais para a aposentadoria voluntária com proventos integrais.
§ 2~ No caso da Gratificação de Produtividade, o valor a ser computado é o correspondente à média percebida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data da aposentadoria.
Art. 6~ Fica alterado o Anexo IV do Decreto-lei n~ 1.544, de 15 de
abril de 1977, com as modificações posteriores, para fins do disposto neste
Decreto-lei.
Art. 7~ Os efeitos finauceiros deste Decreto-lei vigorarão a partir de
1~ de janeiro de 1980 e a despesa decorrente será atendida à conta das dotações constantes dos Orçamentos do Distrito Federal e de suas autarquias, suplementadas, se necessário, mediante compensação com outras
dotações orçamentárias.
Art. 8? Revogadas as disposições em contrário, este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

DECRETO-LEI N~ 1.777, DE 18 DE MARÇO DE 1980
Fixa o valor do soldo dos postos de
Coronel PM da Polícia Militar e de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ O valor do soldo dos postos de Coronel PM e Coronel BM,
respectivamente, da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, para efeito da aplicação das tabelas de escalonamento vertical de
que tratam os artigos 122, da Lei n? 5.619,de 3 de novembro de 1970, e 124.,
da Lei n? 5.906, de 23 de julho de 1973, é fixado, a partir de 1~ de janeiro de
1980, em Cr$ 26_100,00 (vinte e seis mil e cem cruzeiros), e a partir de 1~ de
março de 1980, em Cr$ 32.625,00 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco cruzeiros), observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical anexa ao Decreto-lei n~ 1.463, de 29 de abril de 1976.
Art. 2~ As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto-lei serão atendidas à conta dos recursos orçamentários do Distrito Federal.
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Art. 3? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 18 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO-LEI N? 1.778, DE 18 DE MARÇO DE 1980
Cria o Sistema de Defesa Aeroespacial
Brasileiro - 818DABRA e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item I, Ida Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criado o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro
(SISDABRA), com a finalidade de assegurar o exercício da soberania no
espaço aéreo brasileiro.
Parágrafo único. O SISDABRA será organizado e disciplinado pelo
Poder Executivo.
Art. 2? Constituirão o SISDABRA, além de seus meios orgânicos,
aqueles especificamente designados para exercerem atividades relacionadas com a Defesa Aeroespacial pelas Forças Singulares, pelas Forças Auxiliares, pelos órgãos e serviços da administração pública, direta ou indireta, de âmbito federal, estadual ou municipal, e por organizações não governamentais.
§ I? - Os órgãos e serviços incumbidos do exercício de atividades relacionadas com a Defesa Aeroespacial ficam sujeitos à orientação
normativa do Órgão Central do SISDABRA, em prejuízo da subordinação administrativa a que estejam obrigados.
§ 2? - O controle o operacionaldos meios. designados para constituir O Sistema é da responsabilidade do Órgão Central do SISDABRA.
§ 3? - Cabe às Forças Singulares a supervisão técnica e a atualização tecnológica de seus meios de Defesa Aeroespacial englobados no
SISDABRA, em consonância com orientação normativa emanada do
Órgão Central do SISDABRA.
Art. 3? O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro é isento de
quaisquer prescrições que determinem a publicação ou divulgação ostensiva de sua organização e funcionamento.
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Art. 4? Este Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Walter Pires
Delio Jardim de Mattos
José Ferraz da Rocha
DECRETO-LEI N? 1.779, DE 26 DE MARÇO DE 1980
Amplia o prazo estabelecido no Decretolei n? 1.096, de 23 de março de 1970, que '<concede incentivos fiscais às empresas de mineração» e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição.
DECRETA:
Art. I? O prazo fixado no caput do artigo I? e seu § 4? e no artigo 2?
do Decreto-lei n? 1.096, de 23 de março de 1970, fica ampliado por mais 10
anos, a partir do exercício de 1980.
Art. 2? O limite global de dedução abrangerá as cotas de exaustão
que já tenham sido deduzidas com base na Lei 4.506, de 30 de novembro de
1964, e no Decreto-lei n? 1.096, de 23 de março de 1970.
Art. 3? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho

q - DECRETOS LEGISLATIVOS
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art. 55, § I?, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal. nromulzo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 001, DE 1980
Aprova o texto' do Decreto-lei n? 1.698,
deIJ3 de outubro dei1979, que «altera o limite
percentual fixado no Anexo do Decreto-lei
11.0 1.574, de 19 de setembro de 1977, e dá outras provídêncies».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.698, de 3 de
ontubro de 1979, que «altera o limite percentual fixado no Anexo do
Decreto-lei n? 1.574, de 19 de setembro de 1977, e dá outras providências».

Senado Federal, em 18 de março de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que nos termos do art. 44, inciso IH, da Constituição, e
eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal promulgo o seguinte:
Decreto Legislativo n? 2, de 1980
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País, no decurso da
primeira quinzena do mês de abril do corrente ano.

Art. I? Fica o Senhor Presidente da República autorizado a
ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril
do corrente ano, para visitar a República do Paraguai a convite daquele País.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de março de 1980
Senador Luiz Viana
Presidente
III LEIS

LEI N? 6.769, DE 19 DE MARÇO DE1980
Altera a ei n? 6.516, de 13 de março de
1978, que «dispõe sobre o reajustamento do
efetivo de Pessoal Militar da Ativa da Força
Aérea Brasileira, em tempo de paz".

o PRE.SIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O Quadro de Oficiais Aviadores, a que se refere a Lei n?
6.516, de 13 de março de 1978, fica acrescido de um Tenente-Brigadeiro-doAr.
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Art. 2~ O Quadro de Oficiais de Infantaria de Guarda previsto no
artigo 1~, letra «m», da Lei n~ 6.516, de 13 de março de 1978, passa a
denominar-se Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica.
Art. 3~ O disposto nesta Lei terá aplicação a partir do processamento das promoções do primeiro trimestre de 1980.
Art. 4~ As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União.
Art. 5~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 19 de março de 1980; 159~ da Independência e 92~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Delio Jardim de Mattos
LEI N~ 6.770, DE 25 DE MARÇO DE 1980
Reajusta os vencimentos e salários dos
Servidores da Câmara dos Deputados, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e gratificações
dos servidores em atividade, da Cãmara dos Deputados, decorrentes da
aplicação da Lei n~ 6.627, de 2 de abril de 1979, são reajustados em:
1- 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1~ de janeiro de 1980; e
H - 25 (vinte e cinco por cento), a partir de 1~ de março de 1980.
Parágrafo único. O percentual fixado no item H incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item I.
Art. 2~ Os proventos de inatividade ficam reajustados no mesmo
percentual estabelecido no artigo anterior.
Art. 3~ As Classes das Categorias Funcionais integrantes do Plano
de Classificação de Cargos instituido pela Lei n~ 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, que possuam em sua estrutura salarial as referências 5, 6 e 7 da
escala de vencimentos decorrente da aplicação da Lei n? 6.627, de 2 de
abril de 1979, passam a iniciar-se na referência 8.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas Referências indicadas neste artigo ficam automaticamente localizados na Referência 8 da respectiva Categoria Funcional.
Art. 4~ O anexo IH da Lei n~ 6.325, de 14 de abril de 1976, fica alterado na forma do anexo a esta Lei.
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Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo:
a) supressão e o deslocamento de referênçia não implicam que os
servidores nela posicionados mudem de classe, sendo-lhes atribuida a
referência inicial estabelecida no reescalonamento, excetuado o caso
previsto no art. 3~ desta Lei;
b) nas hipóteses do art. 3? e da alinea anterior, os aumentos por méri-

to obtidos pelo Servidor, até I? de janeiro de 1980, na categoria funcional a
que pertença, serão aplicados desde a referência inicial em que ficar posicionado.
Art. 5? O valor do salário-família a que se refere a Lei n? 6.517, de 17
de março de 1978, fica elevado para Cr$120,OO (cento e vinte cruzeiros) em
dezembro de 1979 e para Cr$150,OO (cento e cinqüenta cruzeiros) a partir
de janeiro de 1980.
Art. 6? As normas constantes dos arts. 3? e 4? desta Lei servirão de
base para a revisão de proventos.
Art. 7? Nos cálculos decorrentes da aplicação desta Lei serão desprezadas as frações de cruzeiros.
Art. 8? A despesa decorrente da aplicação desta Lei será atendida à
conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 9? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o Anexo Mencionado nesta lei está publicado no D.O.

de 26.03.80.

LEI N? 6.771, DE 27 DE MARÇO DE 1980
Introduz alterações no art. 17 do Código
de Processo Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I?

Dê-se ao art. 17 do Código de Processo Civil a seguinte reda-

ção:

«Art. 17

Reputa-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;
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n - alterar a verdade dos fatos;
In - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo.
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidentes manifestamente infundados».
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de março de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 6.772, DE 27 DE MARÇO DE 1980
Autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a
doar o imóvel que menciona, situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l? Fica autorizado o Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - DNOCS a doar à Fundação Serviços de Saúde Pública ~
FSESP, entidade supervisionada pelo Ministério da Saúde, mediante escritura pública, uma área de terreno com 1,2000 ha (Hum hectare e dois
mil centiares), definida na planta constante do Processo MI n? 13.884/79,
devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior.
Art. 2? A área de terra, objeto da autorização de que trata o art. I?
desta Lei, limita-se ao norte, ao sul e a leste com terras de propriedade do
DNOCS e, a oeste, com a Avenida Manoel de Castro, e destina-se à construção das sedes da Unidade Básica de Saúde da Fundação Serviços de
Saúde Pública - FSESP e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE, na cidade de Morada Nova, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A doação tornar-se-á nula, de pleno direito, se as
construções mencionadas no caput deste artigo não estiverem concluídas
no prazo de cinco anos, a contar da data de publicação desta Lei, ou se ao
imóvel se der destinação diversa, hipóteses em que ocorrerá a reversão,
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independentemente do pagamento de qualquer benfeitoria porventura
existente.
Art. 3~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, em 27 de março de 1980;
pública.

159~

da Independência e

JOAO FIGUEIREDO

Mário David Andreazza

92~

da Re-

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção das
Leia» figuram:
I - os diplomas legais que, expedidos em
trimestres anteriores, foram publicados no Diário
Oficial até o último dia útil do trimestre ao qual
corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 25, DE 1979
Aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Guiné-Bissau,
celebrado em Brasília a 18 de maio de 1978.

Art. I? É aprovado o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e
Comércio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau, celebrado em Brasília a 18 de
maio de 1978.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de maio de 1979
SENADOR LUIZ. VIANA
Presidente
(*) -

Republicado por haver saído com incorreções no D.O. de 29-5·79, página 7.569.

LEI N? 6.730, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1979
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o Exercício Financeiro de 1980.
(Publicada no Suplemento do Diário Oficial de 4 de dezembro de 1980)

Retificação
- Na página 530. no quadro referente ao Código 4.500 - Ministério da Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas - Programa de Trabalho - Recursos do Tesouro, no final das colunas de Projetos, Atividades e Total, por terem sido omitidos os totais, leia-se:
TOTAL - 3.259.487

35.023.891

38.283.378

- Na página 708, no Adendo, na parte referente ao Estado de Santa Catarina, o texto
compreendido entre os Municípios de Palma Sola e Porto União deve ser inserido após o
Município de Palhoça" para guardar a ordem alfabética.
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LEI N? 6.736, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1979
Retifica, sem ônus, a Lei n? 6.597, de I?
de dezembro de 1978, que «estima a Receita e
Fixa 8 Despesa da União para o exercício financeiro de 1979".
(Publicada no Diário Oficial de 06 de dezembro de 1979)

Retificação
- Republica-se o Adendo mencionado no artigo I? da Lei n? 6.736, de 5.12.79, por ter
saído com incorreções.

ADENDO

2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
2802 - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República.

2802.1581.0312.580
Assistência Financeira à Entidade através do Conselho Nacional de Serviço Social,
conforme Adendo.

ADENDO
ACRE
Onde se lê:
BRASILEIA
Santa Casa de Misericórdia de Braeiléia
Cr$ 5.000,00
Leia-se:
CRUZEIRO DO SUL
Fundação São Judas Tadeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. CrS 5.000,00

corxs
Onde se lê:
CAIAPÚNIA
Ação Social Congreção Mariana de Caiapônia - (Sendo
Cr$ 10.000,00 para Assistência Social)
.
Leia-se:
CAIAPÚNIA
Conferência São Vicente de Paulo (Sendo Cr$ 10.000,00
para Assistência Social)
.
MARANHÃO

CrS 10.000,00

CrS 10.000,00
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Onde se lê:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Sociedade Assistencial de Educação e Cultura (Sendo
Crs 50.000,00 para Bolsas de Estudo)
.
Leia-se

Cr$ 50.000,00

SÃO PAULO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Sociedade Assistencial de Educação e Cultura - (Sendo
Cr$ 50.000,00 para Bolsas de Estudo)
.
MINAS GERAIS
Onde se lê:
DIAMANTINA
Fundação Distrital Pró-Desenvolvimento de São João da
Chapada .......................•....................
Leia-se:
CONCEIÇÃO DE IPANEMA
Colégio Normal «Getúlio Vargas», para Bolsas de Estudo
.
PARAÍBA
Onde se lê:
PATOS
Diocese de Patos
Leia-se:
Ação Social Diocesana de Patos

Cr$ 50.000,00

Cr$ 20.000,00

Cr$ 20.000,00

Cr$ 5.000,00
Cr$

5.000,00

PARANÁ
Onde se lê:
CURITIBA
Colégio Santa Rosa (Sendo Cr$ 10.000,00 para Bolsas de
Estudo)
.
Leia-se:
CURITIBA
Colégio Santa Maria (Sendo Cr$ 10.000,00 para Bolsas de
Estudo)
,
..
Onde se lê:
PONTA GROSSA
Sociedade Beneficiente Bom Jesus
Leia-se:
Instituto Popular de Assistência Social
PERNAMBUCO
Onde se lê:
CUPIRA
Centro Social Sete de Setembro

Cr$ 10.000,00

Cr$ 10.000,00

Cr$ 5.000,00
.

Cr$ 5.000,00

Cr$ 100.000,00
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Leia-se:
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
Centro Social Santa Cruz, mantido pela Sociedade Musical Novo Século
.
RIO DE JANEIRO

Cr$lOO.OOO,OO

Onde se lê:
CAMPOS
Ginásio Nossa Senhora das Dores - Dores de Macalu (Sendo Cr$ 5.000,00 para Bolsas de
Estudo)
"
,......................
Cr$ 5,000,00
Leia-se:
CAMPOS
Colégio Lulo Ferreira de Araújo - CNEC - (Sendo Cr$
5.000,00 para Bolsas de Estudo)
.
Cr$ 5.000,00
Onde se lê:
Ginásio Comercial Dr. Olavo Fontes - Paraíso (Sendo
erllO.aOO,aO para Bolsas de Estudo)
.
o-s 10.000,00
Leia-se:
DISTRITO FEDERAL
BRASiLIA
Centro de Atividades Artísticas e Culturais do CEDB CAC (Sendo Cr$ 10.000,00 para Bolsas de Estudo)

Cr$ 10.000,00

RIO DE JANEIRO
Onde se lê:
NATIVIDADE
Colégio João XXIII - Varre Sai (Sendo Crê 5.000,00 para
Bolsas de Estudo)
.
Leia-se:
BARRA DO PIRAi
Fundação Educacional Rosemar Pimentel (Sendo Cr$
5.000,00 para Bolsas de Estudo)
.
Onde se lê:
RIO DE JANEIRO
Congregação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da 'I'Iiuca
.
Leia-se:
Obras Sociais Particulares da 'I'iiuca
.
Onde se lê:
VASSOURAS
Ginásio Alberto Brandão (Sendo Cr$ 30.000,00 para Bolsas de Estudo)
.
Leia-se:
RIO DE JANEIRO
Instituto Bennet de Ensino (Sendo Crê 30.000,00 para
Bolsas de Estudo)
.
RIO GRANDE DO SUL

Cr$

5.000,00

Cr$

5.000,00

Cr$

5.000,00

Cr$

5.000,00

Cr$ 30.000,00

Cr$ 30.000,00
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(jnde se lê:
MUÇUM
Escola Pio X, mantida pela Sociedade Educadora e Beneficente do Sul - Caxias do Sul (Sendo Crs 7.000,00 para
Bolsas de Estudo)
.
Leia-se:
GUAPORE
Ginásio Imaculada Conceição, mantido pela União Sul
Brasileira de Educação e Ensino - Porto Alegre, para
Bolsas de Estudo
.
Onde se lê:
PORTO ALEGRE
Fundação Universidade do Rio Grande
_
.
Leia-se:
RIO GRANDE
Fundação Universidade do Rio Grande
.

Cr$

7.000,00

Cr$

7.000,00

Cr$

8.000,00

Cr$

8.000,00

:-:::---:-:-,..-,

n.o, de 28·3·80.
LEI N? 6.737, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1979
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Distrito Federal para o Exercício Financeiro
de 1980.
(Publicada no Diário Oficial n? 233, de 06 de dezembro de 1979 e respectivo Suplemento).

Os desdobramentos do artigo 5~ da Lei, indevidamente inseridos no artigo 8~, estão
publicados de forma correta no Suplemento do mesmo Diário Oficial.
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da Lei n. o 5.619. de 3 de novembro
28 - Decreto Legislativo de 1980 de 1970 e Lei n. o 5.906, de 23 de julho
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I - DECRETOS-LEIS
DECRETO-LEI N? 1.780, DE 14 DE ABRIL DE 1980
Concede isenção do imposto sobre a
renda .às empresas de pequeno porte e dispensa obrigações acessórias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto n? 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o Programa Nacional de Desburocratização,
DE C RE TA:
Art. I? A pessoa jurídica ou empresa individual, cuja receita bruta anual, inclusive a" não operacional, seja igualou inferior ao valor nominal de 3.000 (três mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
(ORTN) fica isenta do imposto sobre a renda, nos termos deste
Decreto-lei, a partir 'do exercício financeiro de 1981, ano-base de 1980.
§ I? Para efeito de apuração da receita bruta, será sempre considerado o período entre I? de janeiro a 31 de dezembro do ano-base.
§ 2? O limite previsto neste artigo será calculado tendo por referência o valor nominal da ORTN no mês de dezembro do ano-base.
§ 3? A pessoa jurídica ou empresa individual isenta na forma deste artigo fica desobrigada, perante o fisco federal, de escrituração contábil e fiscal relativa ao imposto sobre a renda, bem como da correção
monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido.

Art. 2? A isenção referida no artigo I? não se aplica à empresa:
I - constituída sob a forma de sociedade por ações;
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II - em que o titular ou qualquer dos sócios seja domiciliado no exterior;
III - que participe do capital social de outra pessoa jurídica, ressalvados os investimentos provenientes de incentivos físcais anteriores publicação deste Decreto-lei;
IV - cujo titular, sócios e respectivos cônjuges participem,
com mais de 5% (cinco por cento), do capital de outra pessoa
jurídica;
V - que realize operações relativas a:
à

a) importação de produtos estrangeiros;
b) compra e venda, loteamento, incorporação, locação, adminiatração e construção de imóveis;
c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
d) câmbio, seguro e distribuição de títulos e valores;
e) publicidade ou propaganda.
VI - prestadora de serviços profissionais de médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, economista, contador,
despachante e de outros serviços que se lhes possam assemelhar.
Parágrafo Único. Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, a
pessoa jurídica ou empresa individual não perderá o direito à isenção
se a soma das receitas brutas anuais de todas as empresas interligadas
for igualou inferior ao limite estabelecido no artigo I?
Art. 3? A isenção instituída neste Decreto-lei não se estende aos
rendimentos auferidos pelas pessoas físicas sócias da pessoa jurídica
ou titulares da empresa individual, as quais continuam sujeitas ~ legislação vigente e serão tributadas de acordo com critérios fixados pelo
Ministro da Fazenda.

Art. 4? A pessoa jurídica ou empresa individual compreendida na
isenção prevista no art. I?, que promova, exclusivamente, saídas de
produtos industrializados sujeitos ao regime de alíquotas zero de que
trata a legislação do imposto sobre produtos industrializados, fica dispensada de escrituração fiscal e do cumprimento das demais obrigações
acessórias relativas a esse tributo, devendo, apenas, manter arquivados os documentos referentes à entradas e saídas de produtos acabados
ou semi-acabados, matérias-prímas, produtos ínterm ed iários, materiais
de embalagem e de uso e consumo, ocorridas em seu estabelecimento.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

5

Art. 5? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de abril de 1980; 159? de Independência e 92? de República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernene Galvêas
Delfim Netto
Hélio Beltrõo
DECRETO-LEI N? 1.781, DE 16 DE ABRIL DE 1980
Dispõe sobre recursos recebidos pela
Companhia de Eletricidade do Amapá
(CEA), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DE CR E TA:
Art. I? No presente exercício de 1980, o Governo do Território
Federal do'Amapá transferirá à Companhia de Eletricidade do Amapá
(CEA) 50% (cinqüenta por cento) da receita referida no artigo 6? da Lei
n? 2.740, de 2 de março de 1956.
Art. 2? A parcela restante de 50% (cinqüenta por cento) da receita mencionada no artigo anterior, será incluída no orçamento do Território Federal do Amapá, para aplicação em programas de desenvolvimento.
Art. 3? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
DECRETO-LEI N? 1.782, DE 16 DE ABRIL DE 1980
lnetitui empréstimo compulsório para
absorção temporária do poder aquisitivo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o disposto no artigo 55, item lI, da Constituição e no artigo 15 do Código Tributário Nacional,
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DE C R E TA:
Art. I? É instituído, na forma deste Decreto-lei, empréstimo compulsório para absorção temporária de poder aquisitivo.
Art. 2? O empréstimo será exigido, pela União, da pessoa física
que teuha obtido, a título de ingressos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte pela legislação do imposto de renda
no exercício financeiro de 1980, ano-base de 1979, importância total superior a Crs 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros).
Art. 3? O valor do empréstimo é equivalente a 10% (dez por cento) da quantia que exceder o limite estabelecido no artigo anterior.
Art. 4? O empréstimo deverá ser realizado em 10 (dez) parcelas
iguais, mensais e sucessivas, a partir de I? de julho de 1980.
Art. 5? O produto do empréstimo permanecerá indisponível junto
ao Banco Central do Brasil até sua restituição.
Art. 6? O empréstimo será restituído em 10 (dez) parcelas iguais,
mensais e sucessivas, a partir do mês de julho de 1982, sem correção
monetária e acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano.
Art. 7? Cabe ao Secretário da Receita Federal praticar os atos necessários à execução deste Decreto-lei.
Art. 8? A falta de realização de qualquer parcela do empréstimo,
nos prazos fixados neste Decreto-lei, implicará automática inscrição em
dívida ativa do total ou do saldo remanescente, acrescido da multa de
100% (cem por cento), para efeito de imediata cobrança executiva.
Art. 9? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 16 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 1.783, DE 18 DE ABRIL DE 1980
Dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre
Operações relativas a Títulos e Valores
Mobiliários.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o artigo 55, item H, da Constituição, e os artigos 63 a 67
do Código Tributário Nacional,
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DE C R E TA:
Art. I? O imposto incidente, nos termos do art. 63 do Código Tributário Nacional, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos e valores mobiliários será cobrado às seguintes alíquotas:
• , I - empréstimos sob,qualquer modalidade, aberturas de
crédito e descontos de títulos: 0,5% ao mês sobre o valor da
operação ou percentual proporcionalmente equivalente quando
for cobrado de uma só vez;
II - seguros de vida e congêneres e de acidentes pessoais
e do trabalho: 2% sobre o valor dos prêmios pagos;
UI - seguros de bens. valores, coisas e outros não especificados: 4% sobre o valor dos prêmios pagos;
IV - operacões de câmbio: 15% sobre o valor da operação;
V - operações relativas a títulos e valores mobiliários:
10% sobre o vaiar da operação.
Art. 2? São contribuintes dei imposto os tomadores do crédito, os
segurados. os compradores de moeda estrangeira e os adquirentes de
títulos e valores mobiliários.
Art. 3? São responsáveis pela cobrança do imposto e pelo seu recolhimento ao Banco Central do Brasil, ou a quem este determinar, nos
prazos fixados pelo Conselho Monetário Nacional:
I - nas operações de crédito. as instituições financeiras;
II - nas operações de seguro. o segurador ou as instituíções financeiras a quem este encarregar da cobrança do prêmio;
In - nas operações de câmbio. as instituições autorizadas
a operar em câmbio;
IV - nas operações relativas a títulos e valores mobiliários. as instituições autorizadas a operar na compra e venda de
títulos e valores mobiliários.

Art. 4? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o artigo 2? do Decreto-lei n? 914, de 7 de outubro de
1969 e as disposições em contrário.
Brasília, 18' de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
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DECRETO N? 1.784, DE 28 DE ABRIL DE 1980
Fixa vencimentos para cargos da Megistratura da União e do Distrito Federal e
Territórios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar n? 35, de 14 de março de 1979,
DE C R E TA:
Art.
centuais
como os
serão os

I? A partir de I? de maio de 1980, os vencimentos e os perde Representação dos cargos da Magistratura da União, bem
da Justiça do Distrito Federal e Territórios, abaixo indicados,
seguintes:

Cargo
I) JUSTIÇA MILITAR
Auditor-Corregedor
Auditor Militar
Auditor Substituto

Vencimento

Representação

Cr$ 66.000,00
Cr$ 66.000,00
Cr$ 57.000,00

50%
40%
30%

II) JUSTIÇA DO TRABALHO
Juiz de Tribunal Regional
Juiz Presidente de Junta
Juiz do Trabalho Substituto

Cr$ 68.000,00
Cr$ 66.000,00
Cr$ 57.000,00

50%
40%
30%

Cr$ 66.000,00

40%

Cr$ 68.000,00
Cr$ 66.000,00
Cr$ 57.000,00

50%
40%
30%

IH) JUSTIÇA FEDERAL
Juiz Federal
IV) JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÚRIOS
Desembargador
Juiz de Direito
Juiz Substituto

Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o
exercício de 1980.
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Art. 3? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO N? 1.785, DE 13 DE MAIO DE 1980
Altera a legislação 'referente ao Imposto Unico sobre Lubrificantes e Combustíveis e dá outras providêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? A base de cálculo do Imposto Único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos será o custo CIF do petróleo importado vigente em 31 de janeiro de 1980, equivalente a Cr$ 7,87/litro.
§ I?
A base de cálculo do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos será corrigida pelo
Conselho Nacional do Petróleo em períodos não inferiores a doze meses, segundo o coeficiente da variação nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN,ocorrida entre
as datas de reajuste.
§ 2?
O Conselho Nacional do Petróleo encaminhará à Secretaria da Receita Federal os valores vigentes em 31 de janeiro
de 1980, bem como cada alteração posterior, discriminando base
de cálculo, alíquotas, imposto e adicional correspondentes, cabendo a esta expedir ato divulgando os novos valores.
Art. 2? As alíquotas do Imposto Único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos serão as seguintes, em função da unidade litro de derivado:
ALÍQUOTA

PRODUTOS

(%)

Gasolina Automotíva tipo A
Gasolina Automotíva tipo B
Óleo Diesel

.
.
.

29,0
41,0
6,5
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Gases Liquefeitos de Petróleo
.
4,0
Gasolina de Aviação
.
ZERO
Qu.erosene de Aviação
.
ZERO
Querosene e SignalOil
.
6,5
(lleo Combustível
.
ZERO
Aguarrás Mineral e Sucedâneos
.
1,5
Solvente para Borracha e Sucedâneos
.
1,5
1,5
Hexanos
.
.
N afta para Recondicionamento de Petróleo
ZERO
.
N afta para Indústria Petroquímica
ZERO
N afta para geração de gás
.
1,5
.
N afta para outros fins
29,0
Gasóleos p/Indústria Pctroquímíca e p/fabricação de vaselinas
.
ZERO
G asóleos p/outros fins
.
29,0
.
ZERO
Nafta para Fertilizantes
Óleos lubrificantes simples, compostos ou emulsivos a granel ou embalados no País
.
78,0
Óleos lubrificantes simples, compostos ou emulsivos, embalados importados
.
92,0
Diluentes Petroquímicos derivados de petróleo não incor-.
paráveis ao produto final
29,0
Parágrafo único. Os produtos mencionados no artigo 2?
deste Decreto-lei serão definidos, inclusive para fins de incidência do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, por especificações baixadas pelo Conselho Nacional do Petróleo, que enviará cópias dos respectivos atos à Secretaria da Receita Federal.

Art. 3? A alínea "b " do item IV do artigo 4? do Decreto-lei n?
651, de 26 de agosto de 1938, alterado pelo artigo 1~ do Decreto-lei n?
1.505, de 23 de dezembro de 1976, passa a ter a seguinte redação:
Art. 4~
.

IV
b) - Por um valor base equivalente a 6% (seis por cento) do preço ex-refinaria da gasolina «A» vigente em' janeiro de
1980, que incidirá sobre os preços dos combustíveis automotivos
derivados do petróleo.
§ l~ O valor base referido no item IV, alínea «b», deste artigo, será corrigido em períodos não inferiores a doze meses, de
acordo com o coeficiente de variação nominal das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ocorrida entre as
datas de reajustes.
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§ 2? O .produto da arrecadação de que trata este artigo deverá ser recolhido pelas empresas refinadoras ao Banco do Brasil S/A, à conta do Tesouro Nacional, como ReceitaOrçamentária da União, para repasse ao Fundo de Liquidez da Previdência Social.
Art. 4? O item lI, do artigo 13, da Lei n? 4.452, de ·5 de novembro
de 1964, passa a ter a seguinte redação:
II - Outros Custos:
a) uma parcela fixada pelo Conselho Nacional do Petróleo, a ser recolhida preferencialmente pelas empresas refinadoras, incidente sobre os preços dos derivados do petróleo e
do álcool carburante, destinada exclusivamente a:
- ressarcimento dos fretes de cabotagem e despesas conexas;
- ressarcimento da diferença entre o custo do petróleo
importado e o custo CIF médio, base de cálculo do
GRUPO I componente de preço de realização;
- ressarcimento das diferenças cambiais relativas a petróleo importado;
- ressarcimento das diferenças entre o valor de importação 'dos derivados de petróleo e o correspondente preço de faturamento vigente no País;
- transferências por rodovias, ferrovias, fluviais, lacustres ou por oleoduto autorizadas pelo Conselho Nacional
do Petróleo;
- despesas de transferência, estocagem e comercialização de álcool carburante;
- despesas com subsidio, transporte e comercialização
do carvão;
- ressarcimento de outros custos que se tornarem necessários nos termos da legislação vigente e nos limites
da competência do Conselho Nacional do Petróleo;
- eventual diferença de preços de faturamento do álcool
em relação ao preço de qualquer derivado de petróleo
que venha a ter mistura de álcool;
b) uma parcela incidente sobre os preços dos combustíveis
autornotivos, que equivalerá a um percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) a até 0,3% (três décimos por cento) dos
respectivos preços de realização, destinada a atender as despesas de fiscalização, administração e atividades técnicas e
científicas correlatas a cargo do Conselho Nacional do Petróleo;
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c) uma parcela equivalente a até 10% (dez por cento) sobre o preço de realização dos combustíveis e lubrificantes de
aviação, destínada à execução do Plano Aeroviário Nacional,
através do Fundo Aeroviário Nacional;
d) uma parcela incidente sobre o preço da -gasolína «A»,
equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do seu preço de
realização vigente em janeiro de 1980, cujos recursos serão
destinados da seguinte forma:
I-

81 % (oitenta e um por cento) ao Programa de Mobilização Energética, para aplicação nas seguintes proporções:
- 113 (um terço) no Programa de Transportes Alternativos
para Economia de Combustíveis, sob a supervisão do
Ministério dos Transportes;
-1/3 (um terço) no Programa de Desenvolvimento do Caro
vão e outras Fontes Alternativas de Energia, sob a supervisão do Ministério das Minas e Energia;
- 113 (um terço) no Programa Nacional do Álcool, sob a
supervisão do Ministérto da Indústria e do Comércio.

II - 4,1 % (quatro inteiros e um décimo por cento) à Petróleo.
Brasileiro SI A - PETROBRÁS, a serem aplicados em
pesquisas píoneiras na plataforma continental brasileira
e na extração do óleo de xisto;
III - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) à Centrais Elétricas Brasileiras SI A - ELETROBRÁS, para
aplicação em novas tecnologias do setor de energia elétrica;
IV - 7,1 % (sete inteiros e um décimo por cento) à Empresas
Nucleares Brasileiras - NUCLEBRÁS, para aph.iação
em atividades de pesquisa e desenvolvimento de minérios nucleares, na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nuclear e na implantação de unidades do ciclo do
combustível nuclear;
V - 0,5% (cinco décimos por cento) à Comissão Nacional de
Energia Nuclear - CNEN, para aplicação em atividades
de pesquisa nuclear básica;
VI - 1,4% (um inteiro e quatro décimos por cento) ao Fundo
N acional de Mineração;
VII -1,4% (um inteiro e quatro décimos por cento) para a
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CPRM, destinados a atribuir recursos para pesquisas.
geológicas e tecnológicas de substâncias minerais, espe-
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cialmente carvão mineral e xisto pirobetuminoso, sendo
que a CPRM deverá aplicar em pesquisas próprias e financiamento às empresas de mineração, devendo seus
reCursos serem creditados a um Fundo Financeiro de
Pesquisa, segundo dispõe o artigo 25, do Decreto-lei n?
764, de 15 de agosto de 1969, e, no caso de sucesso das
pesquisas, convertidas em participação acionária da
União na CPRM.
§ I? O valor absoluto da alínea «d», do item II, deste artigo, será corrigido em períodos não inferiores a doze meses, segundo o coeficiente da variação nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ocorrida entre as datas
de reajuste.
§ 2~ Os recursos de que tratam as alíneas «bn, «c» e «d»,
do item II, deste artigo, serão recolhidos pelas empresas refinadoras, ao Banco do Brasil SI A, à conta do Tesouro Nacional,
como Receita Orçamentária da União, para transferência aos órgãos beneficiários.
§ 3? A partir de 1981, inclusive, fica revogada a destinação
dos recursos de que trata a alínea «d», do item II, deste artigo.
§ 4~ Caso o preço, de venda da gasolina «A» não comporte
a alocação integral da parcela referida na alínea «d», do item H,
deste artigo, o Conselho Nacional do Petróleo poderá, excepcionalmente, alocar parcelas compensatórias em outros produtos,
desde que seja mantido o nível original de arrecadação.
Art. 5? A estrutura de preços dos Combustíveis e Lubrificantes,
inclusive Álcool Carburante, será fixada pelo Conselho Nacional do Petróleo e homologada pela Secretaria de Planejamento da Presidência
da Repúblíca.
Art. 6? Fica criado o Fundo Especial de Reajuste de Estrutura
de Preços dos Combustíveis e Lubrificantes, de natureza contábil, que
será administrado pelo Conselho Nacional do Petróleo, a cuja conta serão levadas as despesas de que trata a alínea «an, do item H, do artigo
13, da Lei n? 4.452, de 5 de novembro de 1964, alterado pelo artigo 4?
deste Decreto-lei.
§ I?
Aplicam-se ao orçamento do Fundo Especial de Reajuste de Estrutura de Preços dos Combustíveis e Lubrificantes,
as disposições do Artigo 4? do Decreto-lei n? 1.754, de 31 de dezembro de 1979.
§ .2? Somente se efetivarão despesas à conta do Fundo Especial de Reajuste de Estrutura de Preços dos Combustíveis e
Lubrificantes mediante autorização do Conselho Nacional do
Petróleo.
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Art. 7? O saldo financeiro existente em decorrência do disposto
na alinea "In, do inciso Ir, do artigo 13 da Lei n? 4.452, de 5 de novembro de 1964; acrescida pelo artigo 3? do Decreto-lei n" 1.420, de 9 de outubro de 1975, em sua redação vigente à data do presente Decreto-lei,
será destinado ao Fundo Especial de Reajuste de Estrutura de Preços
dos Combustíveis e Lubrificantes.
Art. 8? A parcela relativa às diferenças entre os preços de gasolinas automotivas e do álcool anidro nos Centros de Mistura será recolhida pelas empresas distribuidoras de derivados do petróleo à conta
do Fundo Especial de Reajuste de Estrutura de Preços dos Combustíveis e Lubrificantes.
Parágrafo único, Dos recursos de que trata o caput deste artigo,
será deduzida uma parcela correspondente a Cr$ 20.875.000.000,00 (vinte
bilhões, oitocentos e setenta e cinco milhões de cruzeiros), que será recolhida pelo Conselho Nacional do Petróleo, no exercicio de 1980, ao
Programa Nacional do Ãlcool.
Art. 9? O preço do petróleo bruto de produção nacional será fixado periodicamente pelo Conselho Nacional do Petróleo e homologado
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 10. Os recursos gerados pela diferença entre o custo de petróleo bruto importado e o preço do petróleo bruto nacional serão recolhidos pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÃS, à conta do Fundo
E special de Reajuste de Estrutura de Preços dos Combustíveis e Lubrificantes, após deduzida uma parcela equivalente a 6% (seis por cento)
do valor do petróleo bruto nacional oriundo da bacia sedimentar terrestre no momento da extração, a ser recolhida ao Conselho Nacional do
Petróleo para transferência aos Estados produtores de petróleo.
Parágrafo úmico. Dos recursos de que trata o ceput: deste artigo, será deduzida uma parcela correspondente a Cr$ 4.500.000.000,00 (quatro
bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) que será recolhida pelo Conselho Nacional do Petróleo, no exercício de 1980, à conta do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND).
Art. 11. Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e em especial o artigo 15
da Lei n? 4.452, de 5 de novembro de 1964; o artigo I? do Decreto-lei n?
523, de 8 de abril de 1969; o artigo 4? do Decreto-lei n? 1.091, de 12 de março de 1970; os Decretos-leis n?s 1.220 e 1.221, de 15 de maio de 1972; o
Decreto-lei n? 1.288, de I? de novembro de 1973; os artigos I?, 4? e 5? do
Decreto-lei n? 1.296, de 26 de dezembro de 1973; o Decreto-lei n? 1.297,
de 26 de dezembro de 1973; o Decreto-lei n? 1.387, de 7 de janeiro de
1975; os artigos I? e 3? do Decreto-lei n? 1.420, de 9 de outubro de 1975;
os artigos I? e 2? do Decreto-lei n? 1.490, de 30 de novembro de 1976; o
artigo 2? do Decreto-lei n? 1.599, de 30 de dezembro de 1977;
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o Decreto-lei n? 1.681, de 7 de maio de 1979; e os artigos I?, 2?, 3?, 4? e
7? do Decreto-lei n? 1.691, de 2 de agosto de 1979.
Brasilia, 13 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Cesar Cals Filho
Antonio Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 1.786, DE 20 DE MAIO DE 1980
Altera a redação do parágrafo único do
artigo 45 da Lei n? 4.375, de 17 de agosto
de 1964.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item II da Constituição]
DE CR E TA:
Art. I? ·0 parágrafo único do artigo 45 da Lei n? 4.375, de 17 de
agosto de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação;
«Parágrafo único. As multas serão calculadas em relação ao menor
«Valor de Referência», fixado com apoio no artigo 2? da Lei n? 6.205, de
29 de abril de 1975; a multa minima terá o valor de 1/17 (um dezessete
avos) deste « Valor de Referência», arredondado para a unidade de cruzeiros imediatamente superior.»
Art. 2? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO

José Ferraz da Rocha
DECRETO-LEI N? 1.787, DE 26 DE MAIO DE 1980
Fixa vencimentos para cargos do Governo do Distrito Federal e do Tribunal de
Contas do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item III, da Constituição,
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DE CR E TA:
Art. I? A partir de I? de maio de 1980, os vencimentos e percentuais de representação dos cargos de Secretário do Governo do Distrito Federal e de Conselheiro e Auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal passam a ser os seguintes:
Cargo
Vencimento Representação
I) Governo do Distrito Federal
Secretário
Cr$68.000,00
50%
lI) Tribunal de Contas do Distrito
Federal
Conselheiro
. Cr$68.000,00
50%
Auditor
. Cr$66.000,00
40%
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento do Distrito Federal
para o exercício de 1980.
Art. 3? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO-LEI N? 1.788, DE 28 DE MAIO DE 1980
Fixa o vencimento e o percentual de
representação do cargo de Auditor do Tribunal de Contas da União.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item III, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? A partir de I? de maio de 1980, o vencimento do cargo de
Auditor do Tribunal de Contas da União, a que se refere o artigo 12 do
Decreto-lei 199, de 25 de fevereiro de 1967, é fixado em Cr$ 68.000,00
(sessenta e oito mil cruzeiros), acrescido de 50% (cinqüenta por cento) a
título de Representação.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta de recursos orçamentários próprios do Tribunal de
Contas da União.
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Art. 3? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
DECRETO-LEI N? 1.789, DE 28 DE MAIO DE 1980
Dispõe sobre a renúncia, pela União,
do domínio útil de área situada no município de Guarulbos, Estado de São Paulo, necessária à ampliação da Base Aérea e
à implantação do Aeroporto de Guarulhos.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item I, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? A União renuncia, em beneficio dos possuidores a justo
titulo, o domínio útil da área necessária à ampliação da Base Aérea e à
implantação do Aeroporto de Guarulhos, no Estado de São Paulo, que
se configura como parte do «Antigo Aldeamento de Índios de São Miguel e Guarulhos» e que se compreende no seguinte perimetro:
Inicia-se no ponto «A» com as coordenadas geográficas na latitude
de 23'26'05" 8 e longitude de 46'27'44" W situado na interseção da Estrada Guarulhos-Nazaré com o Rio Baquirivu na ponte sobre o mesmo;
desse ponto volta pela Estrada Guarulhos-Nazaré com o rumo
37'45'06" 8W, numa distância aproximada de 77,18m até encontrar o
ponto «B» com as coordenadas geográficas na latitude de 23'26'07" 8 e
longitude 46'27'45" W situado na interseção da Estrada GuarulhosNazaré com a Estrada de Guarulhos-Bonsucesso: desse ponto segue pela margem esquerda da Estrada de Guarulhos-Bonsucesso, com a direção 8E-NE numa distância aproximada de 3.205,45m, até encontrar o
ponto «C» com as coordenadas geográficas na latitude de 23'25'45"8 e
longitude de 46'26'08"W, situado na interseção da Estrada GuarulhosBonsucesso, com a Rua «51», no Parque São Luiz; desse ponto segue
pelo lado esquerdo da rua «õ l e.com a direção NW, numa distância aproximada de 1.661,56m até encontrar o ponto «D» com as coordenadas
geográficas na latitude de 23'24'57"8 e a longitude de 46'26'34"W, situado no eixo do Rio Baquirivu, no Jardim Novo Portugal; desse ponto
segue descendo o rio Baquirivu, em parte já retificado, com a direção
8W numa distância aproximada de 1.538,20m até encontrar o ponto «E»
com as coordenadas geográficas na latitude de 23'25'22" 8 e longitude
de 46'27'19" W, situado no Parque São Luiz; desse ponto segue com o

18

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

rumo de 73'30' SW, cruzando a Estrada de Guarulhos-Nazaré e com a
lateral da rua «19» numa distância aproximada de 1.079,52m até encontrar o ponto «F» com as coordenadas geográficas na latitude de
23'25'32" S e longitude de 46'27'56" W, situado no eixo do antigo leito
do rio Baquirivu; desse ponto segue subindo o antigo leito do rio Baquirívu confrontando com a área da Base com a direção SE·SW·SE numa distância aproximada de 1.123,11m até encontrar o ponto «A», início
desta descrição, abrangendo uma área aproximada de 4.106.584,17m' =
4,lkm'.
Parágrafo único. Considerar-se-á possuidor a justo titulo aquele
que tiver título transcrito há mais de 20 anos ou que preencher as condições previstas nos itens 1 a 10 do art. 105 do Decreto-lei n? 9.760, de 5
de setembro de 1946, e nas alíneas «a», «[j » e «c» do art. 4? do Decretolei n? 1.561, de 13 de julho de 1977.
Art. 2? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
DECRETO·LEI N? 1.790, DE 9 DE JUNHO DE 1980
Altera a legislação do imposto de renda e introduz modificações no Decreto-lei
n? 1.782, de 16 de abril de 1980, que instituiu o empréstimo compulsório.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
D E C RE TA:
Art. I? Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros
interesses, distribuidos pelas pessoas jurídicas e pelas empresas indívíduais a pessoas fisicas residentes ou domiciliadas no Pais, ficam sujeitos ao desconto do imposto de renda na fonte à alíquota de:
I - 15% (quinze por cento), quando distribuídos por companhias abertas e por sociedades civis de prestação de serviços
relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada;
II - 25% (vinte e cinco por cento), nos demais casos.
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Parágrafo úiico. O imposto de renda descontado na forma deste artigo será considerado antecipação do devido na declaração, assegurada
ao contribuinte a opção pela tributação exclusiva na fonte.
Art. 2~ Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros
interesses, distribuídos pelas pessoas jurídicas e pelas empresas individuais a outras pessoas jurídicas ou empresas individuais, domiciliadas
no País, ficam sujeitos ao desconto de imposto de renda na fonte à
alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1~ E dispensado o desconto na fonte quando a beneficiária for
companhia aberta, ou pessoa jurídica imune ou isenta de imposto de
renda.
§ 2~ O imposto descontado na fonte poderá ser compensado com o
que a pessoa jurídica beneficiária tiver de reter na distribuição, pessoas físicas ou jurídicas, de dividendos, bonificações em (~_nheiro, lucros e outros interesses.
Art. 3~ O desconto de imposto de renda na fonte estabelecido nos
artigos anteriores não se aplica às hipóteses abaixo indicadas, que continuam reguladas pela legislação em vigor:
I - lucro arbitrado;
II - lucro presumido;
III - valor das quotas, dos quinhões de capital e das ações
novas, e demais valores decorrentes de aumento de capital,
quando isentos;
IV - rendimentos distribuídos pelas empresas de que trata
o artigo 1~ do Decreto-lei número 1.382, de 26 de dezembro de
1974.

Art. 4~ O § 4~ do artigo 2~ do Decreto-lei n~ 1.641, de 7 de dezembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 4~ Na apuração do montante tributável, o rendimento será reduzido pela aplicação do percentual de 5% (cinco por cento I
por ano completo transcorrido entre a data da aquisição e a da
alienação do imóvel..

Art.

5~

São procedidas as seguintes alterações no Decreto-lei

1. 782, de 16 de abril de 1980:
1 - fica acrescentado ao artigo

n~

2~

o seguinte parágrafo:
,« Parágrafo único. São excluídos dos ingressos a que se refere este artigo os valores correspondentes aos bens sobre os
quais recaia direito de usufruto, uso ou habitação»;
II grafos:

ficam acrescentados ao artigo

3~

,os seguintes pará-
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{(§ 1~ Em nenhum caso, o valor do ernpréstímo poderá ultrapassar o limite máximo de 3% (três por cento) do valor do
patrimônio liquido do mutuante.
§ 2? Para os efeitos deste Decreto-lei, presume-se como patrimônio liquido a diferença entre o valor total dos bens e do.,
créditos do mutuante e o valor total das suas dividas, conforme
apuração feita na declaração de bens correspondentes ao
exercicio financeiro de 1980, ano-base de 1979, para fins de imposto de renda».

lU - o artigo 6? passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6? O empréstimo será restituido em 10 (dez) parcelas
iguais, mensais e sucessivas, a partir de julho de 1982, atualizado monetariamente segundo a variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e acréscimo de juros de 3% (três por
cento) ao ano.
Parágrafo único. É facultado ao mutuante compensar, depois do vencimento de cada parcela, o valor desta com o valor
de imposto por ele devido à União, nos exercícios financeiros de
1982 e 1983 .»
Art. 6? O Ministro da Fazenda poderá expedir normas complementares necessárias à execução deste Decreto-lei.
Art. 7? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o § 3? do artigo 9? e o artigo 12, do Decreto-lei n? 1.338,
de 23 de julho de 1974 e as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonio Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 1.791, DE 11 DE JUNHO DE 1980
Dispõe sobre a renúncia, pela União,
em favor do Estado de São Paulo, 80
domínio direto de área situada no Mu·
nicipio de Guarulhos, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, . no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item I, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? A União renuncia em favor do Estado de São Paulo o
domínio direto da área descrita no artigo I? do Decreto-lei n? 1.789, de
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28 de maio de 1980, destinada à ampliação da Base Aérea e à implantação do Aeroporto de Guarulhos.
§ 1~ Excluem-se da renúncia objeto deste Decreto-lei os imóveis
em relação aos quais se comprove haver títulos de propriedade de particulares, validamente transcritos há mais de vinte anos.
§ 2~ Os imóveis de que trata o § 1 ~, desde que reconhecida a validade dos titulos, consideram-se de propriedade dos particulares, para
os fins de desapropriação com a finalidade indicada no caput deste artigo.

Art. 2~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1980;
blica.

159~

da Independência e

92~

da Repú-

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
DECRETO-LEI

N~

1.792, DE 17 DE JUNHO DE 1980
Dispõe sobre a destinação do eventual
excesso de arrecadação do Imposto sobre
Operações Financeiras no exercício tisumceirode 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item II da Constituição e tendo em vista o disposto
no artigo 4~ do Decreto-lei n~ 1.742, de 27 de dezembro de 1979,
DE CRE TA:
Art. 1~ No exercicio financeiro de 1980, o eventual excesso de arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras integrar-se-á à Reserva Monstaría, não se aplicando, portanto, a essa receita vinculada
do Tesouro Nacional o disposto no artigo 4~ do Decreto-lei n~ 1.742, de
27 de dezembro de 1979.
Art. 2~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Antonío Delfim Netto
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DERETO-LEI N? 1.793, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Autoriza o Poder Executivo a não ajuizar as ações que menciona e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
D E C RE TA:
Art. l~ Fica o Poder Executivo autorizado a determinar o não
ajuizamento, pela União, suas autarquias e empresas públicas, de
ações de valor igualou inferior ao de 20 (vinte) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacioual - ORTN.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto ueste artigo a mandados
de segurança e ações de desapropriação.
Art. 2? Para os efeitos deste Decreto-lei, a União e suas autarquias poderão cumular numa só ação de execução fiscal, contra o mesmo devedor, mais de um débito inscrito como Dívida Ativa, cuja sorna
ultrapasse o limite a que se refere o artigo anterior.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às empresas públicas. em relação à cobrança executiva de seus créditos.
Art. 3? A inscrição do débito como Dívida Ativa, pela Procuradoria da Fazenda Nacional ou pelo órgão competente da autarquia, suspende o curso da prescrição, para todos os efeitos d~ direito.
Art. 4? Revogadas as disposições em contrário, este Decreto-lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Helio Beltrão
DECRETO-LEI N? 1.794, DE 23 DE JUNHO DE 1980
lJispõe sobre os encargos financeiros
da União, previstos nos artigos 9? e §§ 1?,
2? e 5? da Lei n? 4.070, de 15 de junho de
1962.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O pessoal transferido ao Estado do Acre, na forma do artigo 9? e seus §§ I?, 2? e 5? da Lei n? 4.070, de 15 de junho de 1962, continuará a ser remunerado pela União.
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§ I? Cessará a responsabilidade da União nos casos de:

I - morte do servidor, ressalvada a pensão devida aos
seus dependentes;
II - exoneração ou demissão;
III - investidura em outro cargo, emprego ou função.
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se ao inativo e aos servidores
que deixaram de beneficiar-se do direito de retorno, assegurado pela
Lei n? 5.506, de 8 de outubro de 1968, modificada pela Lei n? 6.047, de
16 de maio dé 1974.
Art. 2? Caberá ao Estado do Acre, em relação ao pessoal transferido, o pagamento de quaisquer acréscimos de vencimentos, vantagens
ou proventos, concedidos por lei estadual.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram
acréscimos:
I - os resultantes de enquadramento decorrente de lei estadual, desde que respeitadas as diretrizes do Plano de Classificação de Cargos da União e mantida a paridade de vencimentos, tendo em vista a equivalência de atribuições;
II - os resultantes de promoção regularmente processada.
Art. 3? As importâncias necessárias a atender aos encargos financeiros da União, referidos neste Decreto-lei, serão repassadas à Secretaria da Fazenda do Estado do Acre, mediante cotas estabelecidas as
mesmas épocas fixadas para o. pagamento dos servidores públicos federais.
§ I? Trimestralmente, o Estado do Acre remeterá ao órgão central
de controle interno da União demonstrativo da despesa realizada com o
pagamento do pessoal transferido no trimestre anterior e da despesa a
realizar no trimestre seguinte.
§ 2? O Estado do Acre efetuará o pagamento do pessoal transferido, nas datas previstas em regulamento.
§ 3? O descumprimento das disposições dos §§ I? e 2? deste artigo
acarretará a suspensão da entrega das cotas seguintes, até que se cumpra a obrigação.
Art. 4? Compete à União decretar a aposentadoria do pessoal
transferido, bem como, mediante proposta do Governo do Estado do
Acre, a disponibilidade nos casos previstos no parágrafo único do artigo 100 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os servidores postos em disponibilidade, de acordo com este artigo, ficarão à disposição da União, mas poderão ser
aproveitados pelo Estado do Acre, caso em que se observará o disposto
no § I?, inciso lII, do artigo I? do Decreto-lei.
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Art. 5? A despesa com a execução do presente Decreto-lei correrá
à conta das dotações próprias consignadas no Orçamento Geral da
União.
Art. 6? O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Antonio Delfim Netto

II - DECRETOS LEGISLATIVOS
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

003, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.699,
de 16 de outubro de 1979, que «dispõe sobre cancelamento e parcelamento de débitos, no âmbito da Previdência Social, e dá
outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.699, de 16 de
outubro de 197~, que "dispõe sobre cancelamento e parcelamento de débitos, no âmbito da Previdência Social, e dá outras providências.»
Senado Federal, em 7 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

004, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.702,
de 18 de outubro de 1979, que «dispõe sobre a contribuição para análise e fiscalização de projetos técnico-econômicos nas
áreas da SUDAM e da SUDENE, e dá outras providências.".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.702, de 18 de
outubro de 1979, que "dispõe sobre a contribuição para análise e fiscali-
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z ação de projetos técnico-econômicos nas áreas da SUDAM e da SUDENE e dá outras providências».
Senado Federal, em 7 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO ,N? 005, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.701,
de 18 de outubro de 1979. que "prorroga o
prazo para destinação de recursos ao PIN
e ao PROTERRA".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto'-lei n? 1.701, de 18 de
outubro de 1979, que «prorroga o prazo para destinação de recursos ao
PIN e ao PROTERRA».
Senado Federal, em 8 de abril de 1980:
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 006, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.7Q3,
de 18 de outubro de 1979, que «estabelece

condições especiais para importeçéo de
bens destinados à produção de petróleo
bruto e gás natural na Bacia de Campos,
na Plataforma Continental Brasileira, e dá
outras providências»,

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.703, de 18 de
outubro de 1979, que «estabelece condições especiais para importação
de bens destinados à produção de petróleo bruto e gás natural na Bacia
de Campos na Plataforma Continental Brasileira, e dá outras providências».
Senado Federal, em 8 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

007, de 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.700.
de 18 de outubro de 1979. que «extingue o
registro das letras de cãmbio e notas promissárias e dá outras providências».

O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.700, de 18 de
outubro de 1979, que «extingue o registro das letras de câmbio e notas
promissórias e dá outras providências».
Senado Federal, em .8 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

008, de 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.705,
de 23 de outubro de 1979, que «diepõe
quanto à obrigatoriedade de recolhimento
antecipado,lpelas pessoas físicas, do imposto de renda sobre os rendimentos que espe-

ciiice».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.705, de 23 de
outubro de 1979, que «dispõe quanto à obrigatoriedade de recolhimento
antecipado, pelas pessoas físicas, do imposto de renda sobre os rendimentos que especifica».
Senado Federal, em 9 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 009, de 1980

o

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.706,
de 23 de outubro de 1979, que «altera dispositivos da Lei n? 6.468, de 14 de novembro de 1977, "modificada pelo Decreto-lei n?
1.647, de 18 de dezembro de 1978, regulemdo a tributação simplificada para pequenas
e médias empresas, e dá outras providências».

Artigo único E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.706, de 23 de
outubro de 1979, que «altera dispositivos da Lei n? 6.468, de 14 de novembro de 1977, modificada pelo Decreto-lei n? 1.647, de 18 de dezembro de 1978, regulando a tributação simplificada para pequenas e médias empresas, e dá outras providências».
Senado Federal, em 9 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 10, de 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.704,
de 23 de outubro de 1979, que »eltere e legislação do imposto sobre a renda que incide sobre o lucro das pessoas jurídicas, modifica o sistema de correção monetária de
débitos fiscais e dá outras providências».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.704, de 23 de
outubro de 1979, 'que «altera a legtslação do imposto sobre a renda que
incide sobre o lucro das pessoas jurídicas, modifica o sistema de correção monetária de débitos fiscais e dá outras providências»,
Senado Federal, em 9 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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(0) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

11, de 1980

Aprova o texto da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humena no Mar, concluída, em Londres, a I? de
novembro de 1974.

Art. 1~ É aprovado o texto da Convenção Internacional para a
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída, em Londres, a 1~ de
novembro de 1974.
Art. 2? Este Decreto Legíslativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 16 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
(.) _ O texto da Convenção Internacional acompanha a publicação deste decreto legislativo no DCN (Seção lI) de 17.4.80

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte-

DECRETO LEGISLATIVO

N~

12, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1. 70S,
de 30 de outubro de 1979, que «altera o artigo 1? do Decreto-lei n? 1.237, de 12 de setembro de 1972».

Artigo único É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.708, de 30 de
outubro de 1979, que «altera o artigo 1~ do Decreto-lei n~ 1.237, de 12 de
setembro de 1972».
Senado Federal, em 17 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 13, de 1980
Aprova o texto dá Decreto-lei n? 1.707,
de 3D de outubro de 1979, que «modifica os
Decretos-leis n?s 1.312, de 1974, 1.460, de
1976, 1.562, de 1977 e 1.651, de 1978,,_

Artigo único. ,É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.707, de 30 de
outubro de 1979; que «modifica os Decretos-leis n?s 1.312, de 1974,
1.460, de 1976, 1.562, de 1977 e 1.651, de 1978».
Senado Federal, em 17 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55 § I? da Constítuíção, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federa j , promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 14, de 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.709,
de 31 de outubro de 1979, que «dispõe so-

bre o pagamento da Gratificação de Produtividade, nos casos que menciona, e dá outras providêncies».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.709, de 31 de
outubro de 1979, que «dispõe sobre o Pagamento da Gratificação de
Produtividade. nos casos que menciona. e dá outras providências».
Senado Federal, em 25 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 15, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.710,
de31 de outubro de 1979, que «estende a Gratificação de Produtividede aos casos que especifica, e dá outras providêncies».

Artigo único· É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.710, de 31 de
outubro de 1979, que «estende a Gratificação de Produtividade aos casos que especifica. e dá outras providências».
Senado Federal. em 25 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo O seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 16, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1. 711,
de 12 de novembro de 1979, que «autoriza o
parcelamento da Taxa Rodoviária Única, e
dá outras nrovidêncies.»

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.711, de 12 de novembro de 1979, que «autoriza o parcelamento da Taxa Rodoviária Única, e
dá outras providências».
Senado Federal, em 25 de abril de 1980
SENADOR LUIZ 'VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 17, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.713,
de 19 de novembro de 1979, que «âiepõe
quanto ao Imposto de Renda devido na fonte
sobre rendimentos do trabalho assalariado».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.713, de 19 de
novembro de 1919, que dispõe quanto ao Imposto de Renda devido na
fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado».
Senado Federal, em 25 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, 'Lui~ Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 18, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.712,
de 14 de novembro de 1979, que "dispõe sobre a arrecadação das contribuições ao Instituto do Açúcar e do Âlcool e dá outras
providências...

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.712, de 14 de
novembro de 1979, que «dispõe sobre a arrecadação das contribuições ao
Instituto do Açúcar e do Álcool e dá outras providências».
Senado Federal, em 25 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso lII, da Constituição, e eu, Luiz Vianâ, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 19, DE 1980
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País no período de 13
a 17 de maio de 1980, em visita oficial à República da Argentina.

Art. I? É o Senhor Presidente da República autorizado a
ausentar-se do País, no período de 13 a 17 de maio de 1980, em visita
oficial à República da Argentina.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 25 de abril de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

•

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Nilo Coelho, I? Vice-Presidente, no
exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 20, DE 1980
Aprova o texto dollecreto-lei n? 1.715,
de 22 de novembro de' 1979, que «'regula a
expedição da certidão de quitação de tributos federais e extingue a declaração de devedor remisso».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1. 715, de 22 de novembro de 1979, que «regula a expedição de certidão de quitação de tributos federais e extingue a declaração do devedor remisso".
Senado Federal, 6 de maio de 1980
SENADOR NILO COELHO
I? Vice-Presidente, no exercício da
Presidência

Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Nilo Coelho, I? Vice-Presidente no
exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 21, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.716,
de 22 de novembro de 1979. que <.dá nova redação a dispositivos da Lei n? 5.619, de 3 de
novembro de1970,e Lei n? 5.906, de 23 de julho de 1973, alteradas pelo Decreto-lei n?
1.618, de 3 de março de 1978...

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.716, de 22 de
novembro de 1979, que «dá nova redação a dispositivos da Lei n? 5.619,
de 3 de nov.embro de 1970, e Lei n? 5.906, de 23 de julho de 1973, alteradas pelo Decreto-lei n? 1.618, de 3 de março de 1978".
Senado Federal, em 6 de maio de 1980
SENADOR NILO COELHO
1~ Vice- Presidente, no exercício

da Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu.. Nilo Coelho, I? Vice-Presidente, no
exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 22, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1--714,
de 21 de novembro de 1979, que «inclui gratificação no Anexo II do Decreto-lei n?
1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras
providências",

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.714, de 21 de
novembro de 19'19, que «incluigratificações no Anexo H, do Decreto-lei n?
1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências",
Senado Federal, em 6 de maio de 1980
SENADOR NILO COELHO
1~ Vice-Presidente, no
exercício da Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I?, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, I? Vice-Presidente, no
exercício da Presidência, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 23, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.718,
de 27 de novembro de 1979, que «revoga
exigência de presteçõo de informações permanentes referidas na legislação do imposto sobre a renda, e dá outras providências»,

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.718, de 27 de
novembro de 1979, que «revoga exigência de prestação de informações
permanentes referidas na legislação do imposto sobre a renda, e dá outras
providências».
Senado Federal, em 6 de maio de 1980
SENADOR NILO COELHO
I? Vice-Presidente, no exercício da
Presidência
Faço saber que o Congresso N acionai aprovou, nos termos do art. 55,
§ I?, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, I? Vice-Presidente, no exercicio

da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 24, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.719,
de 28 de novembro de 1979, que «eutorize 8
garantia do Tesouro Nacional a empréstimo interno para o Estado do Mato Grosso,
no limite e condições que especifica».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.719, de 28 de
novembro de 1979, que «autoriza a garantia do Tesouro Nacional a empréstimo internopara o Estado de Mato Grosso, no limite e condições que
especifica» .

Senado Federal, em 6 de maio de 1980
SENADOR NILO COELHO
l? Vice-Presidente, no exercício da
Presidência
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Faço saber que o Congresso N acionai aprovou, nos termos do art. 55,
da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1~ Vice-Presidente, no exercicio
da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte

§

1~,

DECRETO LEGISLATIVO N~ 25, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.720,
de 29 de novembro de 1979, que «prorroga
até 31 de dezembro de 1981 o prazo de isen·
çâo concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei n:' 569, de 1969".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.720, de 29 de
novembro de 1979, que "prorroga até 31 de dezembro de 1981 o prazo da
isenção concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei n~ 569. de
1969».
Senado Federal, em 6 de maio de 1980
SENADOR NILO COELHO
l~ Vice-Presidente, no exercício da
Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1~ Vice-Presidente, no exercicio
da Presidência, promulgo o seguinte

§

1~,

DECRETO LEGISLATIVO

N~

26, DE 1980

Aprovao.texto do Decreto-lei n? 1.717,
de 26 de novembro de 1979, que «acresceuta os itens V, VI e VII ao § 1? do artigo 1?
do Decreto-lei n? 1.678, de 22 de fevereiro
de 1979, e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.717, de 26 de
novembro.de 1979, que "acrescenta os itens V, VI e VII ao § 1~ do artigo 1~
do Decreto-lei n~ 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e dá outras providências».
Senado Federal, em 6 de maio de 1980
SENADOR NILO COELHO
l~ Vice-Presidente, no exercício da
Presidência
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(*l Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 27, DE 1980
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, concluído entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em
Brasília, a 7 de fevereiro de 1979.

Art. I?
E aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, concluido entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em Brasilia, a 7 de fevereiro de 1979.
Art. 2?
Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 13 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
(.)~ O texto do Acordo acompanha a publicação deste decreto legislativo no DCN (Seção 11) de 14.5.80.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 28, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.723,
de 6 de dezembro de 1979, que "dispõe so-

bre a participação dos Territórios FederaIs
na reserva criada pelo Decreto-lei n? 1.434,
de 11 de dezembro de 1975".

Artigo único.
E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.723, de 6 de
dezembro de 1979, que "dispõe sobre a participação dos Territórios Federais na reserva criada pelo Decreto-lei n? 1.434, de 11 de dezembro de
1975».
Senado Federal, em 13 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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DECRETO LEGISLATIVO N? 29, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.726,
de 7 de dezembro de 1979, que «dispõe sobre
isenção ou redução fiscal na
importação".

Artigo único.
É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.726, de 7 de
dezembro de 1979, que «dispõe sobre isenção ou redução fiscal na importação» .
Senado Federal, em 13 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 30, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.721,
de 3 de dezembro de 1979, que «dá nova redação ao artigo 1? do Decreto-lei n? 1.158,
de 16 de março de 1971, ao parágrafo 2? do
artigo 1? do Decreto-lei n? 1.189, de 24 de
setembro de 1971, e ao artigo 4? do
Decreto-lei n? 1.248, de 29 de novembro de
1972".

Artigo único.
É aprovado o texto do Decreto-lei n" 1.721, de 3 de
dezembro de 1979, que «dá nova redação ao artigo I? do Decreto-lei n?
1.158, de 16 de março de 1971, ao parágrafo 2? doartigo I? do Decretolei n? 1.189, de 24 de setembro de 1971, e ao artigo 4? do Decreto-lei n?
1.248, de 29 de novembro de 1972".
Senado Federal, em 13 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 31, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.724,
de 7 de dezembro de 1979, que «dispõe SOA
bre os estímulos fiscais de que tratam os
artigos I? e 5? do Decreto-lei n? 491, de 5
de março de 1969"

Artigo único.
É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.724, de 7 de
dezembro de 1979, que «dispõe sobre os estímulos fiscais de que tratam
os artigos I? e 5? do Decreto-lei n? 491, de 5 de março de 1969".
Senado Federal, em 13 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo O seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 32, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.725,
de 7 de dezembro de 1979, que «estabelece
limite para o benefício previsto no artigo
9? do Decreto-lei n? 1.351, de 24 de outubro de 1974, que altera a legislação do Imposto sobre a Renda».

Artigo único- É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.725, de 7 de
dezembro de 1979, que «estabelece limite para o beneficio previsto no
artigo 9? do Decreto-lei n? 1.351, de 24 de outubro de 1974, que altera a
legislação do Imposto sobre a Renda".
Senado Federal, em 13 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 33, DE 1980
Aprova o texto da Convenção sobre
Triinsito Viário, firmado entre a República
Federativa do Brasil e outros países, em
Viena, a 8 de novembro de 1968.

Art. I? É aprovado o texto da Convenção sobre Trãnsito Viário,
firmado entre a República Federativa do Brasil e outros países, em
Viena, a 8 de novembro de 1968.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 13 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
(*) - O texto da Convenção acompanha a publicação deste decreto legislativo
no DCN (Seção II) de 14.5.80

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 34, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.722,
de 3 de dezembro de 1979, que «altere a
forma de utilização de estímulos fiscais às
expcréacões de manufaturados e dá outras
providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.722, de 3 de
dezembro de 1979, que «altera a forma de utilização de estímulos fiscais
às exportações de manufaturados e dá outras providências».
Senado Federal, em 15 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO

N~

35, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.728,
de 12 de dezembro de 1979, que «altera os
limites do benefício fiscal instituído pelo
Decreto-lei n? 1.358, de 12 de novembro de
1974, e dá outras providências..

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.728, de 12 de
dezembro de 1979, que «altera os limites do beneficio fiscal instituído
pelo Decreto-lei n? 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá outras providências».
Senado Federal, em 15 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, 'Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

36, de 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.727,
de 10 de dezembro de 1979, que «inclui gratificação no Anexo II do Decreto-lei n?
1.360. de 22 de novembro de 1974. e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.727, de 10 de
dezembro de 1979, que «inclui gratificação no Anexo II do Decreto-lei
n? 1.360, de 22 de novembro de 1974, e dá outras providências».
Senado Federal, em 15 de maio de 1980.
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

(') Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO n? 37, de 1980
Aprova o texto do Tratado de Amizade

e Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, celebrado em
Brasília, a 7 de fevereiro de 1979.

Art. I? E aprovado o texto do. Tratado de Amizade e Cooperação
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, celebrado em Brasília, a 7 de fevereiro de 1979.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
I"') - O texto do Tratado acompanha a publicação deste decreto legislativo no DCN (Seção II) de 29.5.80.

(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO n? 38, de 1980
Aprova o texto do Acordo de Comércio
e Pagamentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, celebrado em
Brasília, no dia 30 de abril de 1979.

Art. I? E aprovado o texto do Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da Hungria, celebrado em Brasília, no dia 30 de
abril de 1979.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 28 de maio de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
(*l - O texto do acordo acompanha a publicação deste decreto legislativo no DCN (Seção
lI) de 29.5.80.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

39, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.730,
de 17 de dezembro de 1979, que «eltere a legislação do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.730, de 17 de
dezembro de 1979, que «altera a legislação do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas e dá outras providências».
Senado Federal, em 10 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso N açional aprovou, nos Lermos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

40, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei. n? 1.729,
de 17 de dezembro de 1979, que «altera 8
tabela do imposto incidente na fonte sobre
rendimentos do trabalho não-assalariado, e
dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.729, de 17 de
dezembro de 1979, que altera a tabela do imposto incidente na fonte sobre rendimentos do trabalho não-assalariado, e dá outras providências.

Senado Federal, em 10 de junho de 1980

SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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(*) Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

41, DE 1980

Aprova o texto do Acordo sobreTransporte e Navegação Marítima, celebrados em Brasília a 23 de maio de 1978, entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Portugue-

sa.

Art. 1~ Fica aprovado o texto do Acordo sobre Transporte e Navegação Marítima, celebrado em Brasília a 23 de maio de 1978, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa.
Parágrafo único. Quaisquer atos de que possam resultar modificação do Acordo de que trata este artigo ficarão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 10 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
(*) - O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no DCN (Seção lI) de 11-6-80.

(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 42, DE 1980
Aprova o texto das Emendas ao Regulamento de Execução Regido pelo Tratado
de Cooperação em Matéria de Patentes ~
PCT, eâoteâee na Assembléia da União
Internacional de Cooperação em Matéria
de Patentes, realizada em Genebra, no dia
14 de abril dé 1978, e a Errata ao texto do
Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, concluído em Washington,
em 19 de junho de 1970.

Art. 1~ São aprovados o texto das Emendas ao Regulamento de
Execução Regido pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
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- PCT, adotadas na Assembléia da União Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes, realizada, em Genebra, no dia 14 de abril
de 1978, e a Errata ao texto do Tratado de Cooperação em Matéria de
Patentes - PCT, concluído em Washington, em 19 de junho de 1970.
Art. 2~ E ste Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 10 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
(*) - O texto das Emendas acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no nCN
(Seção II) de 11-6-80.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

43, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.732,
de 20 de dezembro de 1979, que «reajusta
os vencimentos, salários e proventos dos
servidores civis do Poder Executivo, dos
membros da Magistratura e do Tribunal de
Contas
da
União,
e
dá
outras
providénaies».

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.732, de 20 de
dezembro de 1979, que «reajusta os vencimentos, salários e proventos
dos servidores do Poder Executivo, dos membros da Magistratura e do
Tribunal de Contas da União, e dá outras providências...
Senado Federal, 12 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente.
Faço saber que o Congresso Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

44, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.731,
de 20 de dezembro de 1979, que «reajusta o
valor do soldo-base- de cálculo da remuneração dos militeres»,

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.731, de 20 de
dezembro de 1979, que «reajusta o valor do soldo-base de cálculo da remuneração dos mílítares».
Senado Federal, 12 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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III - LEIS
LEI N 6.773, DE 7 DE ABRIL DE 1980.
c?

Inclui o curso superior de Nutricionista entre os enumerados pela Lei n? 6.433J

de 15 de julho de 1977, para ingresso na
Categoria Funcional de Sanitarista.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e ~u sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? Fica incluído o curso de nível superior de Nutricionista,
ou habilitação legal equivalente, entre os enumerados no § 1? do art. 4?
da Lei n? 6.433, de 15 de julho de 1977.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art: 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Waldir Mendes Arcoverde
LEI N? 6.774, DE 15 DE ABRIL DE 1980.
Concede pensão especial a Homero
Francisco de Souza.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? É concedida a Homero Francisco de Souza, filho de Antonio Francisco de Souza, considerado inválido em decorrência de acidente sofrido em 21 de agosto de 1943, quando integrava as fileiras do
Exército, pensão especial, mensal, equivalente a duas vezes o maior salário minimo do País.
Art. 2? O benefício instituído por esta Lei é instransferível e inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos,
.ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-á com a morte do beneficiário.
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Art. 3~ A despesa decorrente desta Lei correrá à conta de Encargos Gerr.is da União - recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de abril de 1980; 159~ da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
LEI

N~

6.775, DE 23 DE ABRIL DE 1980.
Reeiuete os vencimentos e proventos
dos servidores do Senado Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a-seguinte Lei:
Art. 1? Os valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, observadas as escalas constantes dos
Anexos H e IH a que se refere o art. 2? do Dscrato-Ieí n? 1.732, de 20 de
dezembro de 1979, decorrentes da aplicação da Lei n? 6.626, de 2 de
abril de 1979, serão reajustados em:
1-25% (vinte e cinco por cento) a partir de 1? de janeiro de 1980; e
H - 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 1? de março de 1980.
§ 1~ O percentual fixado no item H incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item L
§ 2~ Serão descontadas dos aumentos ora concedidos quaisquer
antecipações retributivas que tenham sido efetuadas com base nos reajustamentos autorizados pelo Decreto-lei n~ 1.732, de 20 de dezembro de
1979.
Art. 2? As classes das Categorias Funcionais integrantes do Quadro de Pessoal do Senado Federal, estruturadas na forma da Lei n~
5.645, de 10 de dezembro de 1970, que possuam, em sua estrutura retributiva, as Referências 5, 6 e 7 das escalas de que tratam os arts. 1? e 2?
da Lei n~ 6.626, de 2 de abril de 1979, passam a iniciar-se na referência
8 da escala constante do Anexo UI do Decreto-Iei n~ 1.732, de 20 de dezembro de 1979.
Parágrafo único.· Em decorrência do disposto neste artigo, fica alterado, na forma do Anexo desta Lei, o Anexo UI da Lei n~ 6.323, de 14
de abril de 1976, modificado pelo art. 2? da Lei n? 6.626, de 2 de abril de
1979.
Art. 3? O salárío-Iamílía passa a ser pago à razão de Cr$150,00
(cento e cinqüenta cruzeiros) mensais, por dependente.
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Art. 4? Nos cálculos decorrentes da aplicação desta Lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 5? A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à
conta das dotações constantes do Orçamento da União para o exercício
de 1980.
Art. 6? Esta Lei entra em vigor em I? de janeiro de 1980.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o Anexo mencionado nesta Lei está publicado no

D.O. de 24/4/80.

LEI N? 6.776, DE 30 DE ABRIL DE 1980.
Altera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n? 5.917, de 10 de setembro de
1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A Relação Descritiva das Rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Federal, do Plano Nacional de Viação, constante do
Anexo aprovado pela Lei n? 5.917, de 10 de setembro de 1973, é alterada
na forma seguinte:
Ligações
«BR-473 - São Gabriel (BR-290) - Bajé (BR-293)
Aceguá-Herval - Entroncamento BR-471. »
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de abril de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende
LEI N? 6.777, DE 12 DE MAIO DE 1980.
Concede pensão especial a Joana Pereira da Silva e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É concedida a Joana Pereira da Silva, filha de Francisca
Constança da Silva, nascida a 21 de março de 1927, em Santa Luz, Estado da Bahia, companheira de Furtunato Francisco de Oliveira, faleci-
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do em 21 de agosto de 1976, em conseqüência de acidente ocorrido no
dia 13 de julho de 1976, em área de instrução militar, a pensão especial,
mensal, equivalente a duas vezes o maior salário mínimo do País.
Art. 2? O benefício instituído por esta Lei, devido a partir do mês
de Julho de 1976, é instransferível e inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciária.
ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-á com a morte da beneficiária.
Art. 3? A despesa decorrente desta Lei correrá à conta de Encargos Gerais da União - recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
LEI N? 6.778, DE 12 DE MAIO DE 1980.
Estende 80S funcionários aposentados
da Administração Direta do Distrito Federal as vantagens financeiras decorrentes da
aplicação do Plano de Classificação de
Cargos, instituído pela Lei n? 5.920, de 19
de setembro de 1973, e dá outras providén-

das.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? OS funcionários aposentados não incluídos no Plano de
Classifiçação de Cargos, instituído pela Lei n? 5.920, de 19 de setembro
de 1973, terão os proventos revistos com base no vencimento correspondente à classe da Categoria Funcional em que seriam incluídos, por
transposição ou transformação, os cargos efetivos em que se aposentaram.
§ I? Na aplicação desta Lei serão consideradas:
a) a classe em que, no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, tiver
sido incluído, por força da implantação do Plano, cargo de denominação e nível de vencimento iguais ao daquele em que ocorreu a aposentadoria;
b) a referência de vencimento em que seria localizado o inativo, de
acordo com o critério estabelecido no artigo 5~ do Decreto-lei n~ 1.462,
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de 29 de abril de 1976, observados os reajustes subseqüentes e as alterações ocorridas na Categoria Funcional correspondente, bem como os
requisitos estabelecidos em lei.
§ 2? Nos casos em que tenha ocorrido a inclusão de cargos dos mesmo níveis de vencimento e denominação, em mais de uma classe, a
revisão de proventos tomará por base a classe em que foi incluído funcionário que, quando da implantação do Plano, possuía tempo de serviço igualou superior mais próximo do computado para o inativo no momento da aposentadoria.
Art. 2? Se as atribuições inerentes ao cargo em que se aposentou
o funcionário não estiverem previstas no Plano de Classificação de
Cargos, considerar-se-á para efeito de indicação da Categoria Funcional, cargos semelhantes quanto às atividades, ao nível de responsabilidade, à complexidade e ao grau de escolaridade exigidos para o respectivo desempenho.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a classe a ser considerada para a revisão de proventos será aquela em que tiver sido incluído
cargo de vencimento igualou, se inexistente, o de vencimento superior
mais próximo correspondente ao cargo efetivo em que se aposentou o
funcionário, observadas as regras desta Lei.
Art. 3? Para efeito do disposto nesta Lei, não serão considerados
os êasos de inclusão de cargos, transformação, em Categoria Funcional diversa daquela em que os cargos seriam originariamente incluídos no Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n?
5.920, de 19 de setembro de 1973.
Art. 4? A revisão assegurada por esta Lei acarretará a supressão
de todas as vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer outras retribuições percebidas pelo inativo, ressalvados o salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Parágrafo' único. A supressão de que trata este artigo não alcança
as vantagens do artigo 184, da Lei n? 1.711, de 28 de outubro de 1952,
asseguradas na aposentadoria, aos funcionários amparados pelo artigo
177, § 1?, da Constituição de 1967, em sua redação originária, respeitado, nos demais casos, o disposto no § 2? do artigo 102, da Constituição,
na redação dada pela Emenda n? 1, de 1969.
Art. 5? No reajuste dos proventos dos funcionários aposentados
com as vantagens do artigo 180 da Lei n? 1.711, de 1952, e dos agregados, s.h-virá de base de cálculo o vencimento do cargo em comissão ou
o .valor da gratificação da função de confiança, integrante dos Grupos
«Direção e Assessoramento Superiores» ou «Direção e Assistência Intermediárias», em que tenha sido transformado ou reclassificado o cargo em comissão ou a função gratificada.
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§ I? N a hipótese em que tenha ocorrido a extinção ou a transformação do cargo em comissão ou da função de confiança, com alteração
do conjunto das atribuições, considerar-se-á, no órgão a cujo quadro
pertencia o funcionário, cargo em comissão ou função de confiança semelhante, quanto às atividades, ao nível de responsabilidade, à complexidade e ao grau de escolaridade exigidos para o respectivo desempenho.
§ 2? Mediante opção, poderá servir de base de cálculo a Categoria
Funcional de atribuições correlatas com as do cargo de provimento efetivo em que ocorreu a aposentadoria ou o ocupado imediatamente antes
da agregação.
Art. 6? Os efeitos financeiros da revisão de proventos de que trata esta Lei vigorarão a partir de I? de janeiro de 1980.
Art. 7? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as "disposições em contrário.

Brasília, em 12 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 6.779, DE 12 DE MAIO DE 1980.
Altera a denominação da Categoria
Funcional de Agente de Patrulha Bodoviéria, integrante do Grupo - Outras Atividades de Nível Médio, e dá outras provi-

dêncies.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A Categoria Funcional de Agente de Patrulha Rodoviária,
código NM-I031 ou LT-NM-I031, do Grupo - Outras Atividades de
Nível Médio, de que trata a alínea e do Anexo IV do Decreto-lei n?
1.445, de 13 de fevereíro de 1976, passa a denominar-se Patrulheíro Rodoviário Federal, com as referências de vencimento ou de salário por
classe especificadas na forma do Anexo à presente Lei.
Parágrafo único. Ao primeiro provimento dos cargos ou empregos
da classe «D» da Categoria Funcional de Patrulheíro Rodoviário Federal concorrerão os então Inspetores de Polícia Rodoviária em exercício
até 31 de outubro de 1974, mediante transposição, não fazendo jus à diferença de vencimento ou de salário dele decorrente com efeito retroativo "à data anterior à da vigência desta Lei.
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Art. 2? Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta Lei
vigorarão a partir da data de sua publicação, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios do Departamento
N acionai de Estradas de Rodagem.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de maio de 1980;
pública.

159~

da Independência e 92? da Re-

JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende

o Anexo mencionado nesta Lei está publicado no D.O. de 13/5/80.
LEI N? 6.780, DE 12 DE MAIO DE 1980.
Acrescenta dispositivo ao srt. 1,218 da
Lei n? 5,869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil),

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionai decreta é eu sanciono a seguinte Lei: .
Art. I? Acrescente-se o seguinte item VIII ao art. 1.218 da Lei n?
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil),
renumerando-se o atual e os subseqüentes:
«Art. 1.218
I .
II .
III .
IV ~
.
V.
VI .
VII .
VIII - aos protestos formados a bordo (arts. 725 a 729);»

Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da
República
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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LEI N? 6.781, DE 19 DE MAIO DE 1980.
Dispõe sobre o enquadramento dos
servidores remanescentes da implantação
do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n? 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1~ Os atuais servidores pertencentes a quadros ou tabelas
suplementares dos órgãos da Administração Federal direta e de suas
autarquias serão enquadrados, mediante transposição ou transformação dos cargos ou empregos que ocupavam em 31 de outubro de 1974.
observadas as exigências de habilitação profissional, nas mesmas condições em que foram posicionados os servidores de igual situação funcional, nos quadros ou tabelas permanentes dos respectivos órgãos e
autarquias.
§ I? No enquadramento a que se refere este artigo, serão aplicados os mesmos critérios classificatórios observados na oportunidade de
inclusão dos demais servidores.
§ 2? O enquadramento independerá de habilitação em processo seletivo e da existência de claro na lotação.
§ 3~ No enquadramento o servidor será colocado em referência a
ser determinada mediante a aplicação do disposto no art. 5? do
Decreto-lei n? 1.445. de 13 de fevereiro de 1976. com a modificação do
posicionamento de uma referência para cada promoção obtida entre 31
de outubro de 1974 e a data de vigência desta Lei, consideradas ainda
as alterações estruturais ocorridas, durante o mesmo período, na categoria funcional a que passará a pertencer.
§ 4~ O funcionário será enquadrado com o cargo que ocupe em decorrência de nomeação por acesso ou readaptação verifiçada no período
compreendido entre 31 de outubro de 1974 e a data da publicação desta
Lei.
§ 5? Após o enquadramento dos servidores, a lotação dos órgãos
ficará automaticamente ajustada, com observância dos percentuais fixados para progressão funcional.

Art. 2? Os cargos e empregos ocupados pelos servidores alcançados pelo artigo 3? da Lei n? 6.184. de 11 de dezembro de 1974. e ainda
não redistribuídos, serão incluídos, mediante transposição ou transformação, em quadros a serem constituídos nos termos da Lei n~ 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, nos órgãos a que estão vinculadas as entidades resultantes da transformação de que trata o artigo I? da mesma
Lei n? 6.184, de 1974.
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§ 1~ Os servidores serão enquadrados com observância dos critérios de classificação relativos aos dos órgãos da Administração Federal direta ou autárquica incluídos no Plano de Classificação de Cargos,
instituído pela Lei n? 5.645, de 1970, na qualidade de clientela originária.
§ 2? O enquadramento independerá da aplicação de processo seletivo, observados as exigências de habilitação profissional e o disposto
nos §§ 3? e 4? do artigo I? desta Lei.
§ 3~ As categorias funcionais, em relação a cada quadro, serão es·
truturadas com observância dos percentuais fixados para a implantação do Plano de Classificação de Cargos, previsto na Lei n? 5.645, de
1970.
§ 4? Os quadros serão considerados em extinção, sem prejuízo do
ajustamento da lotação com observância dos percentuais fixados para a
progressão funcional, assegurada, também, a ascensão funcional,
suprimindo-se os cargos, a partir da classe inicial, quando vagarem.
Art. 3? Na hipótese de as atribuições inerentes ao cargo ou emprego não guardarem correlação com as das categorias funcionais integrantes dos Grupos criados na conformidade da Lei n? 5.645, de 1970,
considerar-se-á, para efeito de indicação dessas categorias, o cargo
compatível com as atividades, o nível de responsabilidade e de complexidade e com O grau de escolaridade exigidos para seu desempenho.
Art. 4~ Os servidores enquadrados na forma prevista nos artigos
2? e 7? desta Lei poderão ser cedidos às entidades resultantes da transformação de que trata o artigo I? da Lei n? 6.184, de 1974, bem como
aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, ou rodístribuídos para órgãos da Administração Federal direta ou autárquica.
§ I? A cessão dos servidores efetivar-se-á por ato do dirigente do
órgão ou entidade a cujo quadro ou tabela pertençam, sem perda do
vencimento, salário e vantagens inerentes ao cargo efetivo ou emprego
permanente, vedada qualquer vinculação empregatícia e previdenciária
na entidade em que passarem a ter exercício na condição de cedidos.
§ 2? A redistribuição poderá ser feita independentemente da existência de claro na lotação, promovendo-se seu ajustamento, com observância dos percentuais fixados para progressão funcional.
Art. 5? Os atuais servidores redistribuídos, de quadros ou tabelas
suplementares, como excedentes de lotação, ou na forma do artigo 3?
da Lei n? 6.184, de 1974, terão os cargos ou empregos com que foram
enquadrados, como clientela originária, no sistema de classificação da
Lei n? 5.645, de 1970, localizados na classe em que seriam incluídos se
houvessem concorrido ao enquadramento, no órgão ou autarquia para
onde foram redistribuídos, juntamente com os demais servidores classificados na qualidade de clientela originária.
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§ I? Para efeito da localização, será considerada a situação funcional que o servidor detinha na data da redistribuição, independentemente de novo processo seletivo e da existência de claro na lotação.
§ 2? Após a localização a que se refere este artigo, a lotação dos
órgãos deverá ser reajustada com observância dos percentuais fixados
com vistas à progressão funcional.

Art. 6? A localização de que trata o artigo anterior se aplica aos
servidores de quadro ou tabela suplementares providos em cargos ou
empregos permanentes, vagos ou criados, remanescentes da implantação do Plano de Classificação de Cargos, da Lei n? 5.645, de 1970.
Art. 7? Os funcionários colocados em disponibilidade remunerada, em virtude da extinção ou declaração da desnecessidade do cargo,
serão posicionados na categoria funcional do sistema de classificação
de cargos, instituído pela Lei n? 5.645, de 1970, correlata com as
atribuições inerentes ao cargo em razão do qual passaram à inatividade.
§ 1 ~ O posicionamento ocorrerá em quadro a ser constituído nos
termos do artigo 2? desta Lei.
§ 2? Os funcionários de que trata este artigo passarão a ocupar
cargos automaticamente criados com o posicionamento, observando-se,
no que couber, as normas constantes dos §§ I? a 4? do artigo 2?

Art. 8? Para efeito do disposto nesta Lei, não será permitido aos
servidores concorrerem, mediante opção, à categoria funcional diversa
daquela em que, originariamente, seriam incluídos seus cargos ou empregos.
Art. 9? Os servidores alcançados pela Lei Complementar n? 36, de
31 de outubro de 1979, e ainda em atividade ou em disponibilidade, poderão optar, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelo enquadramento de que
trata esta Lei.
Parágrafo Único. Caso não optem na forma deste artigo e não se
aposentem no prazo fixado na Lei Complementar n? 36, de 1979, os servidores serão enquadrados, mas com efeitos a partir de I? de dezembro
de 1980, e submetendo-se a processo classificatório independente do
que tenha originado o enquadramento dos demais servidores.
Art.lO. O disposto nesta Lei não se aplica aos servidores alcançados pelo art. 5? da Lei n? 5.921, de 19 de setembro de 1973.
Art.l1. As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão atendidas à conta de dotações orçamentárias próprias.
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Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto aos efeitos financeiros, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, em 19 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel.
LEI N? 6.782, DE 19 DE MAIO DE 1980
Equipara ao acidente em serviço a
doença profissional e as especificadas em
lei para "efeito de pensão especial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A doença profissional e as especificadas em lei ficam
equiparadas ao acidente em serviço para efeito da pensão especial de
que trata o artigo 242 da Lei n? 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Parágrafo único. A equiparação de que trata este artigo estende-se
às pensões, inclusive do Montepio Civil da União, concedidas aos herdeiros de funcionários já falecidos, para efeito de complementação pelo
Tesouro Nacional.
Art. 2? O disposto nesta Lei aplica-se na atualização das pensões
em decorrência da implantação do Plano de Classificação de Cargos,
instituído pela Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à
conta de Encargos Previdenciários da União, recursos sob supervisão
do Ministério da Fazenda.
Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 19 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
LEI N? 6.783, DE 20 DE MAIO DE 1980
Autoriza a doação de terreno que menciona, situado no Município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a doar, em nome da
União, à Companhia Estadual de Silos e Armazéns, o terreno com área
de 31.595,67 m'(trinta e um mil, quinhentos e noventa e cinco metros
quadrados e sessenta e sete decimetros quadrados). dividido em lotes,
delimitados pelas Ruas Almirante Barroso, Avenida General Lima Figueiredo, Uruguai e Rodrigues Alves, no Município de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? O terreno a que se refere o art. I? desta Lei destina-se a
instalações da donatária.
Art. 3? A doação efetivar-se-á mediante contrato, a lavrar-se em
livro próprio do Serviço do Patrimõnio da União tornando-se nula, sem
direito a qualquer indenização e com a reversão do terreno, se a este
for dada aplicação diversa da prevista no art. 2? desta Lei, ou se
ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, em 20 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

LEI N? 6.784, DE 20 DE MAIO DE 1980
Dispõe sobre o Conselho de Justificação das Polícias Militares dos Territórios
Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através
de processo especial, da incapacidade do oficial das Policias Militares
dos Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, para
permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se
justificar.
Parágrafo único. Ao Conselho de Justificação pode, também, ser
submetido o oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra.
Art. 2? É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou
ex-oiiicio, o oficial das Policias Militares dos Territórios Federais do
Amapá, de Roraima e de Rondônia:
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I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:
a) procedido incorretamente no exercício do cargo:
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afeta a honra pessoal, o pundonor policialrnil itar, ou decoro de classe;
II - considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, no momento em que venha a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de Acesso;
III - afastado do cargo, na forma da legislação especifica, por se
tornar incompatível com o mesmo, ou demonstrar incapacidade no
exercício de funções policiais-militares a ele inerentes, salvo se o afastamentõ for decorrente de fatos que motivem sua submissão a processo;
IV - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil
ou militar, à pena restritiva da liberdade individual até 2 (dois) anos,
tão logo transite em julgado a sentença; ou
V - pertencente ao partido político ou associação, suspensos
ou dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que
exerça atividades prejudiciais perigosas à Segurança Nacional.
Parágrafo único. É considerado pertencente a partido ou associação a que se refere este artigo, para os efeitos desta Lei, o oficial das
Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de
Rondônia que, ostensiva ou clandestinamente:
a) estiver inscrito como seu membro;
b) prestar serviços ou angariar valores em seu benefício;
c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou
d) colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequivoco
ou doloso, em suas atividades.
Art. 3~ O oficial da ativa das Polícias Militares dos Territórios
Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, ao ser submetido ao
Conselho de Justificação, é afastado do exercicio de suas funções:
I - automaticamente, nos casos dos incisos IV e V do art. 2~ desta Lei; ou.
II - a critério do Comandante Geral da Corporação, no caso do inciso I do art. 2~ desta Lei.
Art. 4~ A nomeação do Conselho de Justificação é da competência do Governador do Território Federal.
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§ I? O Governador do Território Federal pode, com base nos antecedentes do oficial a ser julgado e na natureza ou falta de consistência
dos fatos argüidos, considerar, desde logo, improcedente a acusação e
indeferir, em conseqüência, o pedido de nomeação do Conselho de Justificação.
§ 2? O indeferimento do pedido de nomeação do Conselho de J ustificação, devidamente fundamentado, deve ser publicado em Boletim
do Comando Geral e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é
da ativa.
Art. 5? O Conselho de Justificação é composto de 3 (três) oficiais
da ativa, de posto superior ao do justificante.
§ I? O membro mais antigo do Conselho de Justificação, no mínimo um oficial superior. da ativa, é o presidente; o que se lhe segue em
antiguidade é o interrogante e relator, e o mais recente, o escrivão.
§ 2? Não podem fazer parte do Conselho de Justificação:
a) o oficial que formulou a acusação;
b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco consangüíneo ou afim da linha reta ou até quarto grau
de consangüinidade colateral ou de natureza civil; e
c) os oficiais subalternos.
§ 3?
- Quando o justificante for oficial superior de último posto,
os membros do Conselho de Justificação serão nomeados dentre os oficiais daquele posto, da ativa, ou na inatividade, mais antigos que o justificante.
§ 4? Quando o justificante for oficial da reserva remunerada ou reformado, um dos membros do Conselho de Justificação pode ser da reserva remunerada..

Art. 6? O Conselho de Justificação funciona sempre com a totalidade de seus membros, em local onde a autoridade nomeante julgue
melhor indicado para a apuração dos fatos.
Art. 7? Reunido o Conselho de Justificação, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o justificante, o presidente manda proceder à leitura e
à autuação dos documentos que constituíram o ato de nomeação do
Conselho de Justificação; em seguida, ordena a qualificação e o interrogatório do justifícante, o que é reduzido a auto, assinado por todos os
membros do Conselho e pelo justificante, fazendo-se a juntada de todos
os documentos por este oferecidos.
Parágrafo único. Quando o justificante for oficial da reserva remunerada ou reformado e não for localizado ou deixar de atender à intimação por escrito para comparecer perante o Conselho de Justificação:
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a) a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio do justificante; e
b) o processo Corre à revelia, se o justificante não atender à publicação.
Art. 8~ Aos membros do Conselho de Justificação é lícito perguntar ao justificante e às testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligências para o esclarecimento dos fatos.
Art. 9~ Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele, após
o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por
escrito, devendo o Conselho de Justificação fornecer-lhe o libelo acusatório, onde constem, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos
atos que lhe são imputados.
§ 1~ O justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório.
§ 2~ Em sua defesa, pode o justificante requerer a produção, perante o Conselho de Justificação, de todas as provas permitidas no Código de Processo Penal Militar.
§ 3~ As provas, a serem realizadas mediante Carta Precatória, são
efetuadas por intermédio da autoridade policial-militar ou, na falta desta, da autoridade judiciária local.
Art. 10.· O Conselho de Justificação pode inquirir o acusador ou
receber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo, posteriormente, a
respeito, o justificante.
Art. 11: O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data de sua nomeação, para a conclusão de
seus trabalhos, inclusive remessa do relatório.
Parágrafo único O Governador do Território Federal, por motivos
excepcionais, pode prorrogar em até 20 (vinte) dias o prazo de conclusão dos trabalhos.
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
§ 1~ O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os
membros do Conselho de Justificação, deve julgar se o justificante:
a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi imputada; ou
b) no caso do jnciso II do art. 2~ desta Lei, está, ou não, sem habilitação para o acesso, em caráter definitivo; ou
c) no caso do inciso IV do art. 2~ desta Lei, levados em consideração os preceitos de aplicação de pena previstos no Código Penal Militar, está, ou não, incapacitao para permanecer na ativa ou na situação
em que se encontra na inatividade.
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§ 2~ A deliberação do Conselho de Justificação é tomada por
maioria de votos de seus membros.
§ 3~ Quando houver voto vencido, é facultada sua justificação por
escrito.
§ 4~ Elaborado o relatório com um termo de encerramento, O Conselho de Justificação remete o processo ao Governador do Território
Federal, por intermédio do Comandante Geral da Corporação.
Art. 13. Recebidos os autos do Processo do Conselho de Justificação, o Governador do Território Federal, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando
os motivos de seu despacho, determina:

I
o arquivamento do processo, se considerar procedente a justificação;
n - a aplicação de pena disciplinar, se considerar transgressão disciplinar a razão pela qual o oficila foi julgado culpado;

In - na forma da legislação específica, a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada,
se o oficial for considerado não habilitado para oacesso em carater definitivo;
IV - a remessa do processo à instância competente, se considerar crime ou contravenção penal a razão pela qual o oficial
PM foi julgado culpado;
V - a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista
nos incisos I, In e V do art. 2~ desta Lei;
b) se, pelo crime cometido previsto no inciso IV do art. 2~ desta
Lei, o oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.
Parágrafo único. O despacho que julgou procedente a justificação
deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos do oficiaI, se este é da ativa.
Art. 14: É da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgar, em instância única, os processos oriundos do
Conselho de Justificação, a ele remetidos pelo Governador do Território Federal.
Art. 15. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
distribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos seus membros
que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se manifestar, por escrito, sobre a decisão do Conselho de Justificação.
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Parágrafo único. Concluída esta fase, é o processo submetido a
julgamento.
Art. 16.' O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
caso julgue provado que o oficial é culpado do ato ou fato previsto nos
incisos I, III e V do art. 2? desta Lei, ou que, pelo crime cometido previsto no inciso IV do art. 2? desta Lei, fica incapacitado de permanecer
na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente; ou
II - determinar sua reforma.
§ I? A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 2? A reforma do oficial ou sua demissão ex-oiiicio, conseqüente
da perda do posto e patente, conforme o caso, é efetuada por ato do Governador do Território Federal, tão logo seja publicado o acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Art. 17. Aplicam-se a esta Lei, subsidiariamente, as normas do
Código de Processo Penal Militar.
Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, contados da data em que foram
praticados, os casos previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Os casos previstos, como crime, no Código Penal
Militar prescrevem nos prazos nele estabelecidos.
Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.' 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 20 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza.
LEI N?6.785, DE 26 DE MAIO DE 1980.
Fixa os valores de retribuição de empregos que integram as Categorias Funcionais de Assistente Jurídico e Procurador
Autárquico, do Grupo - Serviços Juriâicos, do Plano de Classificação de Cargos
do Serviço Civil do Distrito Federal, inetituído pela Lei n? 5.920, de 19 de setembro
de 1973, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Às classes de empregos integrantes das Categorias Funcionais de Assistente Jurídico e Procurador Autárquico, do Grupo Serviços Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos do Servico Ci-
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vil do Distrito Federal, instituído pela Lei n? 5.920, de 19 de setembro
de 1973, correspondem as Referências de salário estabelecidas no Anexo desta Lei.
Parágrafo único I os valores mensais de salários das referências de
que trata este artigo são os fixados na escala constante do Anexo UI
do Decreto-lei n? 1.462, de 29 de abril de 1976, reajustados de conformidade com o Anexo UI do Decreto-lei n? 1.738, de 21 de dezembro de
1979.

Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o Anexo Mencionado nesta lei

está Publicado no D.a. de 27.05.80.

LEI N? 6.786, DE 26 DE MAIO DE 1980.
Altera 8 redação dos parágrafos 1? e 2?
do artigo 34 da Lei n? 4.345, de 26 de junho
de 1964, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Os parágrafos I? e 2? do artigo 34 da Lei n? 4.345, de 26 de
junho de 1964, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 34
.
§1? Ao funcionário de que trata este artigo é assegurada,
ao aposentar-se por moléstia contraída em trabalho com Raios
X ou substâncias radioativas, ou em razão de aposentadoria voluntária por tempo de serviço, desde que, no último caso, tenha
estado sujeito aos riscos daquelas atividades pelo período mínimo de 10 (dez) anos, a incorporação, aos respectivos proventos,
da gratificação de Raios X.
§2? O funcionário que não houver completado o decênio
previsto no parágrafo anterior fará jus. ao aposentar-se, à incorporação da gratificação na razão de 1110 (um décimo) por ano de
exercício das referidas atívídades.»
Art. 2? Observado o disposto no artigo 3?, aplica-se esta Lei aos
inativos que preencham as condições ora definidas nos §§ I? e 2? do artigo 34 da Lei n? 4.345, de 26 de junho de 1964.
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Art. 3~ Os efeitos financeiros desta Lei vigorarão a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Art. 4~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de maio de 1980;
pública.

159~

da Independência e

92~

da Re·

JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Macêdo.

LEI

N~

6.787, DE 26 DE MAIO DE 1980.
Dá nova redação a dispositivos do
Decreto-lei n? 1.252, de 22 de dezembro de
1972, que «eltere e consolida a legislação
referente ao Fundo Aeronéutica.»

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1~ A alinea c do inciso I e as alíneas b e i do inciso II do art.
do Decreto-lei n~ 1.252, de 22 de dezembro de 1972, passam a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 2~
.
I·
.
al
b)·
.
c) . do produto da venda de aeronaves, viaturas, equipamentos de comunicações, ou quaisquer outros bens, que forem
incorporados ao Ministério da Aeronáutica;
II .
2~

>

a) -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: ..•...........•.......•...........•..............

b) - o produto de arrendamento ou alienação de quaisquer
bens móveis da Aeronáutica, bem como de indenizações de material extraviado ou danificado;
i) as rendas provenientes de exploração, inclusive arrendamento, de imóveis jurisdicionados ao Ministério da Aeronáutica, devendo, no último caso, ser comunicada a ocorrência ao órgão próprio responsável pelo patrimônio da União; »

Art. 2~ Fica acrescentada ao inciso II do art. 2~ do Decreto-lei
1.252, de 22 de dezembro de 1972, alínea i, com a seguinte redação:
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«Art.

2~

IlIj) - quaisquer outros recursos que lhe forem expressamente atríbuídos.»
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardím de Mattos
LEI N? 6.788, DE 28 DE MAIO DE 1980.
Dispõe sobre a reestruturação das carreiras do Ministério Público da União junto à Justiça Comum, do Trabalho e Militar, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? Os cargos de Procurador da República de 2? Categoria
passam a ser os iniciais da respectiva carreira do Ministério Público
Federal.
Art. 2? Os atuais cargos de Procurador da República de 3? Categoria passam a integrar o grau inicial da carreira a que alude o artigo
anterior, respeitada a ordem de antigüidade na classe, para efeito de
promoção.
Art. 3? Ficam criados 67 (sessenta e sete) cargos de Procurador
da República de 1? Categoria e 79 (setenta e nove) de 2? Categoria, passando a carreira a ter a seguinte estrutura:
Procurador da República de 1? Categoria - 140 cargos;
Procurador da República de 2? Categoria - 169 cargos.
Parágrafo único. Os cargos de Procurador da República serão lotados por ato do Procurador-Geral da República nos Estados-membros e
no Distrito Federal.
Art. 4? - O Procurador-Geral da República solicitará ao órgão centraI do Sistema de Pessoal os servidores de que necessitar, com indicação precisa do quantitativo indispensável, da localização geográfica e
da respectiva categoria funcional.
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Art. 5? Os cargos de Procurador do Trabalho de 2? Categoria passam a ser os iniciais da carreira do Ministério Público da União junto à
Justiça do Trabalho.
Art. 6? Os atuais cargos de Procurador do Trabalho Adjunto passam a integrar o grau inicial da "carreira a que alude o artigo anterior,
respeitada a ordem de antigüidade na classe, para efeito de promoção.
Art. 7? Os atuais Substitutos de Procurador do Trabalho Adjunto
passam a denominar-se Substitutos de Procurador do Trabalho de 2?
Categoria, constituindo um Quadro Suplementar. Essas funções serão
extintas à medida em que se vagarem, vedadas novas nomeações a partir <ia vigência desta Lei.
Parágrafo único. Aos integrantes do Quadro Suplementar é vedado:
I - O ingresso nos cargos iniciais da carreira, salvo mediante
concurso público de provas e de títulos, caso em que não ficarão sujeitos ao limite legal de idade;
11 - o exercício de outra função pública, assegurados, no que couber, os direitos e vantagens previstos na legislação em vigor.
Art. 8? - O Quadro do Ministério Público da Uuião junto à Justiça do Trabalho é fixado em 45 (quarenta e cinco) cargos de Procurador de I? Categoria e em 65 (sessenta e cinco) cargos de Procurador de
2? Categoria.
§ I? Atendidas as alterações desta Lei, integram o Quadro do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho, nas respectivas
categorias, os atuais Procuradores efetivados ou declarados estáveis
por disposições constitucionais ou legais ou por decisão judicial.
§ 2? Os Procuradores do Trabalho de I? Categoria serão lotados
na Procuradoria-Geral e os de 2? Categoria nas Procuradorias Regionais, por decreto do Poder Executivo, de acordo com as necessidades
do serviço.

Art. 9? Ficam criados 3 (três) cargos, em comissão, de Subprocurador-Geral da Justiça do Trabalho, a serem providos por Decreto do Presidente da República, com funções na Procuradoria-Geral e remuneração igual à fixada para o cargo de mesma denominação na
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Parágrafo único. O Procurador-Geral da Justiça do Trabalho será
substituído nas suas faltas e impedimentos eventuais pelo
Subprocurador-Geral que designar.
Art. 10. Os cargos de Procurador Militar de 2? Categoria passam a
ser os iniciais da carreira do Ministério Público Militar.
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Art. 11. - Os atuais cargos de Procurador Militar de 3' Categoria passam a integrar o grau inicial da carreira a que alude o artigo anterior, respeitada a ordem de antiguidade na classe, para efeito de promoção.
Art. 12. Aos atuais Substitutos de Procurador Militar, que passam a denominar-se Substitutos de Procurador Militar de 2~ Categoria,
aplicam-se as disposições do art. 7? e seu parágrafo único desta Lei.
Art. 13. Ficam criados 1 (um) cargo de Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, de provimento em comissão, e 3 (três) cargos de Procurador Militar de 1~ Categoria, a serem providos pelo critério de antiguidade e merecimento.
Art. 14. Os cargos de Subprocurador-Geral da República,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar e Subprocurador Geral da Justiça do Trabalho são de provimento em comissão, cujo exercício é deferido exclusivamente a Procuradores da República, Procuradores Militares e Procuradores do Trabalho, no âmbito da respectiva instituição.
Art. 15. A despesa decorrente da execução desta Lei será atendida
à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Àrt. 17. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 28 de maio de 1980; . 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Ab!-Ackel

LEI N? 6.789, DE 28 DE MAIO DE 1980.
Modifica a redação do ceput do art. 15
da Lei n? 6.032, de 30 de abril de 1974 (Regimento de Custas da Justiça Federal).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, f~ço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? O caput do art. 15 da Lei n? 6.032, de 30 de abril de 1974,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15 - Os autos serão remetidos ao contador:
I - Nos processos de execução.Inicialmente, para apuração do valor global atualizado, a fim de possibilitar ao executado o pagamento da quantia certa;
II - para liquidação da responsabilidade do vencido, na
execução, quando necessário;
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In - nas ações de despejo por falta de pagamento, se o interessado requerer a purgação da mora;
IV - para contagem das despesas a serem pagas pelo recorrente, como preparo.»
Art. 2? Esta Lei entrará em vigór na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 28 de maio de 1980; 159? da Independência
pública.

e 92? da Re-

JOÃO FIGUEIREDO
Ib;rahim Abi-Ackel
LEI N? 6.790, DE 29 DE MAIO DE 1980.
Revoga artigos das Leis n?s 6.033, de
30 de abril de 1974, e 6.082, de 10 de julho
de 1974, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Ficam revogados os arts. 5? e 10 da Lei n? 6.033, de 30 de
abril de 1974, e os arts. 5? e 18 da Lei n? 6.082 de 10 de julho de 1974.
Art. 2? Os requisitos para ingresso nas Categorias Funcionais
dos Grupos Ocupacionais integrantes dos Quadros Permanentes das
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais constarão de instruções
expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, na forma prevista no art.
19 da Lei n? 6.082, de 10 de julho de 1974, e os referentes ao Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, do respectivo
ato de estruturação.

Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 29 de maio de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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LEI N? 6.791, DE 09 DE JUNHO DE 1980
Institui o «Dia Nacional da Mulher».

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica instituído o «Dia Nacional da Mulher » , a ser comemorado anualmente na data de 30 de abril do calendário oficial, tendo
como objetivo estimular a integração da mulher no processo de desenvolvimento.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.

3~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em
República.

9 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI N? 6.792, DE 11 DE JUNHO DE 1980·
Autoriza a doação da "Ilha do Pinheiro", situada na Baía da Guanabara, ao
Banco Nacional da Habitação, para implantação de conjuntos habitacionais de interesse social.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica a União autorizada a doar, ao Banco Nacional da
Habitação, o domínio útil da «Ilha do Pinheiro » , situada na Baía da
Guanabara, Estado do Rio de Janeiro, a qual é excluída da relação de
imóveis destinados à Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Art. 2? A doação tem por finalidade viabílizar a execução do
«Projeto Rio», a cargo do Ministério do Interior, compreendendo a
construção e implantação de conjuntos habitacionais de interesse social, urbanização e equipamentos comunitários.
Art. 3? A doação autorizada por esta Lei será nula de pleno direito, sem qualquer indenização ao donatário. inclusive por benfeitorias
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realizadas, caso ao imóvel ou a parte dele se dê destinação incompatível com as finalidades do "Projeto Rio».
Art. 4? A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e o Serviço do
Patrimônio da União praticarão, nos limites das respectivas competêndas, os atos necessários ao cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 5? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Portella
Mario David Andreazza
LEI N? 6.793, DE 11 DE JUNHO DE 1980
Altera 8 redação do inciso IlI, do art.
8? do Decreto-lei n? 201, de 27 de fevereiro
de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O inciso IH do art. 8? do Decreto-lei n? 201, de 27 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8?
I -

H-

.

.

HI _ deixar de comparecer, em cada sessão legislativa
anual, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou missão
autorizada pela edilídade: ou, ainda, deixar de" comparecer a cinco
sessões extraordinárias convocadas pelo prefeito, por escrito e
mediante recibo de recebimento, para apreciação de matéria urgente, assegurada ampla defesa, em ambos os casos...
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 6.794, DE 11 DE JUNHO DE 1980'
Autoriza a reversão ao Município de
Yirginopolie, Estado de Minas Gerais, do
terreno que menciona e a doação das ben
feitorias nele construídas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão,
ao Municipio de Virginópolis, Estado de Minas Gerais, do terreno com
100 (cem hectares), situado na Rua Joaquim Pacheco s/n", no lugar denominado Fazenda Félix Gomes ou Santa Cruz, naquele Município,
doado à União por Escritura de 25 de julho de 1953, lavrada no Cartório do 2? Ofício de Notas da Comarca de V irginópolis e transcrita no
Registro de Imóveis da mesma Comarca.
Art. 2? É o Poder Executivo autorizado a promover a doação ao
Município de Virginópolis das benfeitorias existentes no terreno a que
se refere o art. I? da presente Lei.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
LEI N? 6.795, DE 11 DE JUNHO DE 1980
Autoriza o Instituto BrasiÍeiro do Café, Autarquia Federal vinculada ao MInis·

tério da Indústria e do Comércio. a alienar
imóvel de sua propriedade, .locelizeâo na
Cidade de Santos. Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Instituto Brasileiro do Café, Autarquia Federal
criada pela Lei n? 1.779, de 22 de dezembro de 1952, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, autorizado a alienar na forma da
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legislação em vigor, o domínio útil ou o domínio pleno, conforme o caso, de uma área de terra com aproximadamente 590,000 m' (quinhentos
e noventa mil metros quadrados), denominada «Gleba Saboó, localízada no Bairro Saboó, com frente principal para a Avenida Martins Fontes, com trechos de frente também para a Rua Pio XII, sendo ainda
cortado pelo Caminho Velho para São Vicente ou Caminho de Chico de
Paula, Município de Santos, Estado de São Paulo, parte adquirida por
Dação' em pagamento da Companhia Armazém Gerais da Lavoura e Co'
mércio, por escritura lavrada às fls. 69, Livro E-403, em Notas do 8?
Tabelião do Rio de Janeiro, aos 29 dias do mês de dezembro de 1961,
inscrita sob n? 26.141, às fls. 211, do Livro 3·U do Registro de Imóveis
da 1~ Circunscrição de Santos, Estado de São Paulo, parte adquirida
através da Cessão de Direitos como Dação em Pagamento, da firma Lima Nogueira S.A. Comercial e Exportadora, nos termos das Escrituras, lavradas em 29 de dezembro de 1961, em Notas do 8? Tabelião do
Rio de Janeiro, no Livro E-399, fls. 98, 99 e 95 verso, averbadas as duas
primeiras sob n? 01, à margem daquela transcrição, e a última transcrita sob ';~26.138, às fls. 209, do Livro 3-U, do Registro de Imóveis da 1~
Circunscrição de Santos, Estado de São Paulo.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
João Camílo Penna
LEI N? 6.796, DE 18 DE JUNHO DE 1980
Autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF a alienar
os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? Fica o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
- IBDF autorizado a alienar os seguintes imóveis de sua propriedade:
I - no Estado do Rio de Janeiro:
prédio para residência asso bradado, com um porão habitável de 5
(cinco) cômodos e o pavimento com 4 (quatro) quartos, 2 (duas) salas e
demais dependências e respectivo terreno, localizado na Alameda São
Boaventura n? 904, Niterói;
II - no Estado de São Paulo:
terreno de forma irregular, com área de 4.519m' (quatro mil, qui-
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nhentos e dezenove metros quadrados), contendo uma construção antiga e galpão, situado na Rua Marselha n? 1.180, Bairro Jaguaré, São
Paulo;
III ~ no Estado do Paraná:
prédio de 4 (quatro) pavimentos, com área constituida de 1.432 m'
(hum mil, quatrocentos e trinta e 'dois metros quadrados)' e terreno de
496;29 m' (quatrocentos e noventa e seis metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados), localizado na Rua Brigadeiro Franco n?
1.733, em Curitiba;
IV - no E stado de Santa Catarina:
prédio de 2 (dois) pavimentos com dependências nos fundos e garage separada, e respectivos terrenos, com área total de 1.493,56 m' (hum
mil, quatrocentos e noventa e três metros quadrados e cinqüenta e seis
decímetros quadrados), situado na Rua do Príncipe n? 192, esquina da
Rua 15 de Novembro, em Joinville.
Art. 2? A alienação obedecerá, no que couber, às normas do Titulo XII do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. O produto da alienação será utilizado, exclusivamente, para a aquisição em Curitiba, Estado do Paraná, de imóvel destinado à instalação da Delegacia Regional do IBDF e para a ampliacão
da sede da Administração Central, em Brasília - DF, do mesmoInstítuto.
Art. 3? Os bens de que trata o art. I? desta Lei serão previamente
avaliados, de conformidade com as normas regulamentares vigentes para a avaliação de bens imóveis da União.
Art. 4? O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal será
representado, nos atos das alienações, por seu Presidente ou seu bastante procurador, para tal fim expressamente constituído.
Art. 5? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
LEI N? 6.797, DE 18 DE JUNHO DE 1980
Autoriza o Poder Executivo a doar o
prédio que menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta eeu sanciono a seguinte Lei:
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Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar a doação, pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS, à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Secção do Pará, do prédio em que está instalada essa entidade, situado na Praça Floriano Peixoto, na cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 2? O imóvel doado reverterá ao patrimônio do Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social independentemente de qualquer indenização, ainda que por benfeitorias realizadas, em caso de dissolução, liquidação ou extinção da entidade, ou se
lhe vier a ser dado, no todo ou em parte, destinação diversa dos objetivos estatutários da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jair Soares
LEI N? 6.798, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Autoriza a permuta de parte do terreno
que menciona por lote localizado no bairro
de Acyeme-Dotí, na cidade de Tóquio, Japão.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, Faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica autorizada a permuta de uma parcela de 1.716,83 m-,
do terreno de propriedade da União, localizado na cidade de Tóquio,
Japão, no bairro de Shíbuya, por lote situado no bairro de AoyamaDorí, com, 1.142,32 m", mediante a compensação, por parte do Governo
brasileiro de 1'71.450.240,00· (setenta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil, duzentos e quarenta yens), equivalentes a aproximadamente US$ 285.800.96 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos dólares e
noventa e seis cêntimos).
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
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LEI N? 6.799, DE 23 DE JUNHO DE 1980
Dispõe sobre causa de especial aumento de pena, quanto aos crimes contra a Ad·
minietreçéo Pública, praticados por ocupantes de cargos em comissão da edministração direta e indireta, regula a forma de
seu procedimento; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O parágrafo único do art. 327 do Decreto-lei n? 2.848, de 7
de dezembro de 1940, é renumerado para § I?, ficando acrescentado o
seguinte § 2?:
"Art. 327
.
§1?
.
§ 2? A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de
cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento
de órgão da administração direta, sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação instituída pelo poder público».
Art. 2?

(VETADO)

§ I?
§ 2?
§ 3?

(VETADO)
(VETADO)
(VETADO)
Art. 3? (VETADO)
I - (VETADO)
II - (VETADO)
III - (VETADO)
IV - (VETADO)
Art. 4? (VETADO)
Parágrafo único (VETADO)
Art. 5? (VETADO)
Art. 6? (VETADO
Art. 7? (VETADO)
Art. 8? (VETADO)
Art. 9? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDU
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 6.800, DE 25 DE JUNHO DE 1980
Altera a Lei n? 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos. autorais
e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, Faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A Lei n? 5.988, de 14 de dezembro de 1973, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
«Art. 83. Os cassetes, cartuchos, discos, videofonogramas
e aparelhos semelhantes, contendo fitas de registro de som gravadas, não poderão ser vendidos, expostos à venda, adquiridos
ou mantidos em depósitos para fins de venda, sem que em seu
corpo conste, em destaque e integrando-o de forma índissociável, o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
- CGC, do Ministério da Fazenda, da empresa responsável pelo processo industrial de reprodução da gravação.
Art. 117
IX - fiscalizar o exato e fiel cumprimento das obrigações
dos produtores de videofonogramas e fonogramas, editores e associações de direitos do autor, para com os titulares de direitos
autorais e artístíços, procedendo, a requerimento destes, a todas as verificações que se fizerem necessárias, inclusive auditorias e exames contábeis.
X' - impor normas de contabilidade às pessoas jurídicas referidas no inciso anterior, a fim de que os planos contábeis e a
escrituração permitam a adequada verificação da quantidade de
exemplares reproduzidos e vendidos;
XI - tornar obrigatório que as etiquetas que distinguem as
cópias de videofonogramas e fonogramas sejam autenticadas
(VETADO) pelo próprio Conselho Nacional de Direito Autoral,
na forma das instruções que venha a baixar".
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Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na datade sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
E. Portella
LEI N? 6.801, DE 25 DE JUNHO DE 1980
Dispõe sobre a. criação do cargo em comissão de Secretário do Conselho Nacional
da Magistratura e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso
111 acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica criado, no Quadro da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, 1 (um) cargo em comissão de Secretário do Conselho N acionaI da Magistratura, STF-DAS-101, a ser provido por bacharel em
Direito, mediante nomeação do Presidente do Tribunal.
Parágrafo único. Ao cargo a que se refere este artigo será atribuido nível de vencimento previsto na escala vigente, na forma prsscrita pelo art. 2? do Decreto-lei n? 1.533, de 11 de abril de 1977.
Art. 2? Os serviços administrativos do Conselho Nacional da Magistratura serão executados por servidores do Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, os quais serão lotados no citado Conselho
por ato do Presidente do Tribunal, de acordo com as necessidades.
Art. 3? Fica revogado o parágrafo único do art. 2? da Lei n? 6.474,
de 30 de novembro de 1977.
Art. 4? O preenchimento dos cargos a que se refere esta Lei está
condicionado à existência de recursos próprios no orçamento do Supremo Tribunal Federal.
Art. 5? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de junho de 1980;' 159? da Independência e 92? da
República,
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel

JlcPENSO
No «Apensos dos volumes da «Coleção das Leis»
figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres
anteriores foram publicados no Diário Oficial até o último dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
)1 - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DECRETO-LEI N? 1.775, DE 12 DE MARÇO DE 1980.
Altera alíquotas do Imposto de Importação e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial de 13 de março de 1980).
Retificação
Republica-se o Anexo por ter havido inversão na montagem das colunas para efeito de fotogravura.
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IMÓVEIS DA UNIÃO - Alienação - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento FIo·
restal - Pa {Lei n. o 6.796, de 18 de junho
de 19801
- Alienação - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal ...,.. RJ (Lei, n. o
6.796, de 18 de junho de 1980)
- Alienação - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - SC (Lei n. o
6.796, de 18 de junho de 1980) ,
- Alienação - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - SP (Lei n. o
6.796, de 18 de junho de 1980)
- Alienação - Instituto Brasileiro do Café
- Santos - SP (Lei n. o 6.795, de 11 de junho de 1980)
- Doação - Ilha do Pinheiro - RJ (Lei n. o
6.79~, de 11 de junho de 1980)
- Doação - Pa (Lei n. o 6.797, de 18 de junho de 1980)
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-

Doação - R8 (Lei n." 6.783. de 20 de
maio de 1980)
Renúncia - S.P.
- Domínio Útil (Decreto-Lei n." 1.789, de 28 de maio de
1980)

LUBRIFICANTES - Imposto Único - Alteração (Decreto-Lei n." 1.785, de 13 de
maio de 1980)

Domínio Útil Renúncia - S.P.
(Decreto-Lei n.v 1.791, de 11 de junho de
1980)

MAG ISTRADOS - Vencimentos (DecretoLei n. o 1.784, de 28 de abril de 1980)
MINI&TÊRIO PÚBLICO - Carreiras
Reestruturação (Lei n. o 6.788, de 28 de
maio de 1980)

-

-

M

Permuta - Tóquio (Lei n." 6.798, de 23
de junho de 1980)
- Reversão - Virginópolis - MG (Lei n."
6.794. de 11 de junho de 1980)
IMPOSTO DE RENDA Alteração . OPERAÇOES DE CRÉDITO, CAMBIO E
(Decreto-Lei n." 1.790, de 9 de junho de
SEGURO - Imposto (Decreto-Lei n. o
19801
1.783, de 18 de abril de 1980)
- Empresas Agrícolas (Decreto-Lei n."
P
1.790, de 9 de junho de 1980)
PLANO
NACIONAL
DE VIAÇAO - Alte- Emnresas de Pequeno Porte - Isenção
ração (Lei n. o 6.776, de 30 de abril de
(Decreto-Lei n." 1.780. de 14 de abril de
1980)
1980)
PREFEITOS
- Crimes de Responsabilida- Lucros de Capital (Decreto-Lei n." 1.790.
de (Lei n. o 6.793, de 11 de junho de 1980)
de 9 de junho de 1980)
- Pessoa Física - Imóveis - Venda
S
(Decreto-Lei n." 1.790. de 9 de junho de
SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA
1980)
NO MAR (Decreto Legislativo n. o lI, de
- Pessoas Jurídicas - Isenção (Decreto1980)
Lei n." 1.780, de 14 de abril de 1980)
SENADO FEDERAL - Funcionários IMPOSTO SOBRE OPERAÇOES DE
Vencimentos (Lei n. o 6.775, de 23 de abril
CRÉDITO,
CAMBIO
E
SEGURO
de 19801
(Decreto-Lei n." 1.783, de 18 de abril de
1980)
T
IMPOSTO SOBRE OPERAÇOES FINAN- TEHRITORIOS FEDERAIS - MagistraCEIRAS Arrecadação Excesso
dos Vencimentos (Decreto-Lei n."
(Decreto-Lei D. O 1.792, de 17 de junho de
1.784, de 18 de abril de 1980)
1980)
- Polícias Militares - Conselho de JustifiIMPOSTO SOBRE OPERAÇOES RELAcação (Lei n. o 6.784, de 20 de maio de
TIVAS A TiTULOS E VALORES MOBI1980)
LIÃRIOS (Decreto-Lei n." 1.783, de 18 de
TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS abril de 1980)
Imposto (Decreto-Lei n." 1.783, de 18 de
abril de 1980)
J
TRATADO DE AMIZADE E COOPERAJOANA PEREIRA DA SILVA - Pensão
çÃO - Brasil - Cabo Verde (Decreto
Especial (Lei n." 6.777, de 12 de maio de
Legislativo n. o 37, de 1980)
19801
TRATADO DE COOPERAÇAO EM MAJUSTIÇA FEDERAL - Custas - RegiTÊRIA DE PATENTES (Decreto Legismento - Alteração (Lei n. o 6.789, de 28
lativo n. o 42, de 1980)
de maio de 1980)
TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS
- Grupos Ocupacíonaís - Ingresso (Lei
L
n. o 6.790, de 29 de maio de 1980)
LEI DO SERVIÇO MILITAR - Alteração TRIBUNAL DE CONTAS - Auditor tneceero-Let n.v 1.786, de 20 de maio de
Vencimentos (Decreto-Lei n." 1.788, de 28
1980)
de maio de 1980)
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Secretaria - Grupos Ocupacionais - Ingresso (Lei n. o 6.790, de 29 de maio de
1980)

v
VEREADORES - Crimes de Responsabilidade (Lei n. o 6.793, de 11 de junho de
1980)
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ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
E

ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
I - EMENDA CONSTITUCIONAL
14 - Emenda Constitucional de 9 de
setembro de 1980 - Altera o Título
das Disposições Gerais e Transitórias, estendendo os mandatos dos
atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Suplentes até 1983, imprimindo nova redação ao artigo 209. Publicada no D.a. de 11/9/80. .....

Tocantins-GETAT, e dá outras pro·
vídêncías. Publicado no D.O. de
6/8/80.

1

11 - DECRETOS-LEIS
1795 - Decreto-lei de 8 de julho de
1980 - Altera a composição da Diretoria do Banco Central do Brasil.
Publicado no D.O. de 10/7/80 e reti·
ficado no de 11/7/80.
1796 - Decreto-lei de 9 de julho de
1980 - Estabelece alíquota para a
incidência do imposto de renda sobre remessas em pagamentos de
transmissão dos Jogos Olímpicos do
corrente ano, em Moscou. Publicado
noD.O. de 10/7/80.
1797 - Decreto-Ieí de 9 de" julho de
1980 - Concede isenção do imposto
de importação para as obras de arte
que especifica. Publicado no D.O.
de 10/7/80.
1798 - Decreto-lei de 24 de julho de
1980 - Estabelece limite de remuneração mensal para os servidores da
Administração Federal e dá outras
providências. Publicado no D.O. de
25/7/80.
1799 - Decreto-lei de 5 de agosto de
1980 - Reestrutura o Grupo Executivo das Terras do Araguaia-

3

4

4

5

6

1800 - Decreto-lei de 18 de agosto de
1980 - Limita a aplicação do disposto no artigo 4? do Decreto-lei n?
1.742, de 27 de dezembro de 1979,
que dispõe sobre a realização das
despesas à conta de recursos, vínculados no Tesouro Nacional, no
exercício de 1980. Publicado noD.O.
de 19/8/80.
1801 - Decreto-lei de 18 de agosto de
1980 - Consolida e altera a legislação relativa ao Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante, bem como do Fundo de Marinha Mercante, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 19/8/80.
1802 - Decreto-lei de 29 de agosto de
1980 - Prorroga a vigência do incentivo fiscal para aplicação em
ações novas da EMBRAER - Empresa Bresfleira de Aeronáutica
S.A. Publicado no D.O. de 119/80.
1803 - Decreto-lei de 2 de setembro de
1980 - Assegura a manutenção e
utilização dos créditos do IPI relativos às matérias-primas que especifica. Publicado no D.O. de 4/9/80.

19

1804 - Decreto-lei de 3 de setembro de
1980 - Dispõe sobre tributação simplificada das remessas postais internacionais. Publicado no D.O. de
4/9/80 e retificado no de 5/9/80.

19

III - DECRETOS LEGISLATIVOS
Decreto Legislativo de 1980
Aprova o texto do Decreto-Lei n?

Cl -

10

11

18
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1.747, de 28 de dezembro de 1979,
que «fixa o valor do soldo base do
cálculo da remuneração dos militares". Publicado no D.a. de 13/8/80
62 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.748, de 28 de dezembro de 1979.
que "dispõe sobre o valor da contribuição para a Pensão Militar». Publicado no D.a. de 13/8/80.
63 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.749. de 28 de dezembro de 1979,
que «eleva em até Cr$ 350.000.000,00
(trezentos e cinqüenta milhões de
cruzeiros), o limite atribuído ao Governo do Distrito Federal para abertura de crédito suplementar». Publicado no D.a. de 13/8/80. . .... _....
64 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.750, de 28 de dezembro de 1979.
que «reajusta os vencimentos e proventos dos Membros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal e respectivo Ministério Público, e dá outras
providências». Publicado no D.a. de
13/8/80.
65 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.751, de 28 de dezembro de 1979,
que «reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores dos
Serviços Auxiliares do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, e dá outras providências». Publicado no
Ir.O, de 19/8/80.
66 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1. 752. de 31 de dezembro de 1979,
que «extingue o Certificado de Aplicação previsto no artigo 15 do
Decreto-lei n? 1.376, de 12 de dezembro de 1974, e dá outras providências». Publicado no D.a. de
19/8/80.
67 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1. 753, de 31 de dezembro de 1979,
que «adapta a Tarifa Aduaneira do
Brasil à Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias, e dá outras providências". Publicado' no D.O. de
19/8/80.
68 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1. 754, de 31 de dezembro de 1979,
que «altera a composição do Fundo

21

2]

22

22

22

23

23

Nacional de Desenvolvimento, e dá
outras providências». Publicado no
D.O. de 19/8/80. .....
..
69 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova p texto do Decreto-lei n?
1.755, de 31 de dezembro de 1979,
que «dispõe sobre a arrecadação e
rest.ituícão das receitas federais, e
dá outras providências". Publicado
no D.O. de 21/8/80.
70 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.756, de 31 de dezembro de 1979,
que "aumenta os limites do Decretolei n? 1.312, de 15 de fevereiro de
1974, alterados pelos Decretos-leis
nss 1.460. de 22 de abril de 1976,
1.562, de 19 de julho de 1977 e 1.651,
de 21 de dezembro de 1978, e dá outras providências». Publicado no
D.O. de 21/8/80.
71 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1. 758, de 3 de janeiro de 1980, que
«reajusta -os vencimentos, salários e
proventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e dá outras providências». Publicado no D.a. de 21/8/80.
72 - Decreto Legislativo 'de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.759, de 7 de janeiro de 1980, que
«reajusta os vencimentos e proventos dos servidores das Secretarias
das Seções Judiciárias da Justiça
Federal de Primeira Instância, e dá
outras providências». Publicado no
D.O. de 21/8/80
73 - Decreto Legislativo de 1980 -'
Aprova o texto do Decreto-Ieivnr
1.757, de 3 de janeiro de 1980, que
«reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Contas
da União, e dá outras providências».
Publicado no D.a. de 21/8/80 ....
74 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.761, de 7 de janeiro de 1980, que
«reajusta os vencimentos e proventos dos funcionários da Secretaria
do Tribunal Superior Eleitoral, e dá
outras providências». Publicado no
D.O. de 27/8/80
75 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.762, de 7 de janeiro de 1980, que
«reajusta os vencimentos e proven-
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24

24

25

25
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tos dos funcionários das Secretarias
dos Tribunais Regionais Eleitorais,
e dá outras providências». Publicado no D.a. de 27/8/80
76 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.760, de 7 de janeiro de 1980, que
«reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores dos Tribunais do Trabalho, e dá outras providências». Publicado no D.a. de
27/8/80.
77 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.763, de 16 de janeiro de 1980, que
«altera a redação do artigo 91 do
Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, modificado pelo artigo I? do
Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro
de 1969». Publicado no D.a. de
27/8/80
78 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.764, de 17 de janeiro de 1980, que
«reajusta os vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal». Publicado no D.a. de
27/8/80
'...............
79 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.766, de 28 de janeiro de 1980, que
«dispõe sobre dação de imóveis em
pagamento de débitos relativos ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, à Taxa de Serviços Cadastrais, à Contribuição Sindical
Rural e à Contribuição de que trata
o artigo 5? do Decreto-lei n? 1.146, de
31 de dezembro de 1970, e dá outras
providências». Publicado no D.a. de
27/8/80
80 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.767, de 1':' de fevereiro de 1980, que
"cria grupo executivo para regularização fundiária no sudeste do Pará,
norte de Goiás e oeste do Maranhão,
e dá outras providências». Publicado no D.a. de 27/8/80
81 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n':'
1.768, de 14 de fevereiro de 1980, que
«autoriza a EMBRAER - Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A., a
criar uma sociedade subsidiária no
exterior». Publicado no D.a. de
27/8/80

26

26

26

27

82 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.769, de 14 de fevereiro de 1980, que
«autoriza a EMBRAER - Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A., a
participar acionariamente do capital
social da Indústria Aeronáutica Neiva S.A., nas condições que estabelece », Publicado no D.a. de 27/8/80

28

83 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n':'
1,.770, de 20 de fevereiro de 1980, que
«dispõe sobre a criação de cargos,
não remunerados, de Juiz de Paz, na
Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, e dá outras' provídêncías». Publicado no D,a. de 27/8/80.

29

84 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.765, de 17 de janeiro de 1980, que
«reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores dos Oro
gãos Auxiliares da Justiça de Pr-imeira Instância do Distrito Federal
e dos Territórios». Publicado no
D.O. de 27/8/80

29

85 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.771, de 20 de fevereiro de 1980, que
"estende a Gratificação instituída
pelo Decreto-lei n? 1.714, de 21 de
novembro de 1979, aos integrantes
da Polícia Rodoviária Federal". Publicado no D.a. de 119/80
,..

30

Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1. 772, de 26 de fevereiro de 1980,
que «dispõe sobre isenção ou redução fiscal na importação». Publicado no D.a. de 1/9/80 .,.,.........

30

87 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.774, de 5 de março de 1980, que «ale
tera O limite da Gratificação de Produtividade instituída pelo Decretolei n? 1.544, de 15 de abril de 1977, e
dá outras providências». Publicado
no D.a. de 1/9/80

31

88 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.775, de 12 de março de 1980, que
«altera alíquotas do Imposto de Importação. e dá outras providências...
Publicado no D.a. de 1/9/80
.
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89 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1. 776, de 17 de março de 1980. que
«dispõe sobre pagamento de Gratifi·
cação de Produtividade, nos casos
que menciona, e dá outras providências». Publicado no D.a. de
1/9/80
.
90 - Decreto Legislativo de 1980 _
Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.773, de 3 de março de 1980, que
«regula a incidência de contribuição
previdenciária sobre a Representação Mensal prevista no Decreto-lei
n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976»

Publicado no

D.a. de 1/9/80

.

32

32

91 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.777, de 18 de março de 1980, que «
fixa o soldo dos postos de Coronel

PM da Polícia Militar e de Coronel
EM do Corpo deEombeirosdo Distrito Federal, e dá outras providência".
33
Publicado no D.a. de 5/9/80
92 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.778, de 18 de março de 1980, que
«cria o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro - SISDABRA, e
dá outras providências». Publicado
33
no D.a. de 5/9/80
.
93 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n''
1.779, de 26 de março de 1980. que
«amplia o prazo estabelecido "no
Decreto-lei n:' 1.096, de 23 de março
de 1970. que «concede incentivos fiscais às empresas de mineração, e dá
outras providências». Publicado no
D.O. de 19/9/80
.
33
94 - Decreto Legislativo de 1980Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.780, de 14 de abril de 1980, que
«concede inaenção do imposto sobre
a renda às empresas de pequeno
porte e dispensa obrigações acessor iaa». Publicado no D.a. de
19/9/80
.
34
95 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n';'
1.781. de 16 de abril de "1980, que
«dispõe sobre recursos recebidos pela Companhia de Eletricidade do
Amapá /CEAJ, e dá outras providências". Publicado no D.a. de
19/9/80
.
34

96 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n''
1.782, de 16 de abril de 1980, que
"institui empréstimo compulsório
para absorção temporária de poder
aquisitivo». Publicado no Ir.O. de
19/9/80
.

35

97 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Convênio de Santo Domingo (Ata de Registro dos Estatutos da Organização de Educação
Ibero-Americana - OEI) assinado
em 31 de outubro de 1957. - Publicado no Ir.O, de 29/9/80 ..

35

98 - Decreto Legislativo de 1980 Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País na prtmeira quinzena do mês de outubro
do corrente ano, em visita oficial à
República do Chile. Publicado no
D.O. de 29/9/80

36

IV - LEIS
6.803 - Lei de 2 de julho de 1980 Dispõe sobre as diretrizes básicas
para o zoneamento industrial nas
áreas críticas de poluição, e dá outras providências. Publicada no
D.O. de 3/7/80 e retificada no de
8/7/80
.

37

6.804 - Lei de 7 de julho de 1980 Dispõe sobre o Conselho de Disciplina das Policias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dá outras
providências. Publicada no D.a. de
8/7/80
.

41

6.805 - Lei de 7 de julho de 1980 Dispõe sobre a constituição, no
Território Federal de Rondônia, da
Companhia de Desenvolvimento
Agrícola de Rondônia - CODARON, e dá outras providências. Publicada no D.O. de 8/7/80

46

6.806 - Lei de 7 de julho de 1980 Autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos adicionais até o limite de
Crê 311.911.000.000,00, e dá outras
providências. Publicada no Ir.O, de
8/7/80
.

48

6.807 - Lei de 7 de julho de 1980
Cria o Corpo Auxiliar Feminino
Reserva da Marinha (CAFRM), e
outras providências. Publicada
D.O. de 8/7/80

51
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6.808 - Lei de 7 de julho de 1980 Cria cargos no Quadro Permanente
do Senado Federal, e dá outras providências. Publicada no D.O. de 87-80.
..
.
6.809 - Lei de 7 de julho de 1980 Cria e transforma cargos do Quadro
Permanente do Senado Federal, e
dá outras providências. Publicada
no D.O. de 817/80
..
6.810 - Lei de 7 de julho de 1980 - Inclui entre os beneficiados pela Lei
n" 6.554. de 21 de agosto de 1978,
nos termos do diploma, os Ministros
Togados, os Juízes Auditores e os
Auditores Substitutos da Justiça
Militar, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 817/80 .....
6.811 - Lei de 8 de julho de 1980 Dispõe sobre a destinação da taxa
judiciária de que trata o artigo 20 do
Decreto-lei n? 115, de 25 de janeiro
de 1967. Publicada no D.O. de 917/80
6.812 - Lei de 9 de julho de 1980 Autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimos destinados à elaboração e execução de
programas de desenvolvimento urbano, e dá outras providências. Publicada no D.O. de 1017/80
6.813 - Lei de 10 de julho de 1980 Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, e dá outras providências. Publicada no D.O. de 1117/80
6.814 - Lei de 5 de agosto de 1980 Altera -disposit.ivos da Lei n? 5.821,
de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais
da ativa das Forças Armadas, e dá
outras providências. Publicada no
D.O. de 6/8/80
.
6.815 - Lei de 19 de agosto de 1980 Define a situação jurídica do eetrangeiro no Brasil, cria o Conselho N a.cional de Imigração, e dá outras providências. Publicada no D.O. de
2118/80 e retificada no de 22/8/80

56

6.817 - Lei de 5 de setembro de 1980.
- Dispõe sobre a organização dos
diretórios municipais dos Partidos
Políticos em formação, e dá outras
providências. Publicada no D.a. de

56

6.818 - Lei de 9 de setembro de 1980
- Reajusta o valor da pensão especial concedida a Dulce Evers de
Abreu, Publicada no D.O. de

8/9/80

57

58

58

59

10/9/80

.

6.819 - Lei de 9 de setembro de 1980
- Autoriza a reversão ao Município
de Castro, Estado do Paraná, do terreno Que menciona. Publicada no
D.O. de 10/9/80
.
6.820 - Lei de 16 de setembro de 1980
- Dá nova redação ao art. 923 da
Lei n? 5.869, de 11 de janeiro de
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I - EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL N? 14
Altera o Título das Disposições Gerais
e Transitórias, estendendo os mandatos
dos atuais Prefeitos, Vice·Pr-efeitos, Vereadores e Suplentes até 1983, imprimindo nova redação ao artigo 209,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, as Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Artigo único.
fra:

o artigo

209 passa a viger reescrito nos termos in-

«Art. 209. Os mandatos dos atuais Prefeitos, VicePrefeitos, Vereadores e seus Suplentes, estender-se-ão até 31 de
janeiro de 1983, com exceção dos Prefeitos nomeados.
Parágrafo único. As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos
e Vereadores serão realizadas simultaneamente em todo o País,
na mesma data das eleições gerais para Dsputados..
Brasília, em 9 de setembro de 1980
A Mesa da Câmara dos Deputados
FLÁVIO MARCÍLIO
Presídente
HOMERO SANTOS
I? Vice-Presidente
RENATO AZEREDO
2? Vice-Presidente
WILSON BRAGA
I? Secretário
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EPITÁCIO CAFETEIRA
2~ Secretário
ARY KFFURI
3? Secretário
NaSSER ALMEIDA
4~ Secretário
em exercício
A Mesa do Senado Federal

LUIZ VIANA
Presidente
ALEXANDRE COSTA
I? Secretário
GABRIEL HERMES
2? Secretário
LOURIVAL BAPTISTA
3? Secretário
GASTÃO MULLER
4? Secretário

II - DECRETOS-LEIS

DECRETO-LEI N? 1.795, DE 8 DE JULHO DE 1980
Altera a composição da Diretoria do
Banco Central do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, tendo em vista o que dispõe o
art. 55, lII, da Constituição,

DE C RE TA:
Art. I? O artigo 5? da Lei n? 6.045, de 15 de maio de 1974, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 5? O Banco Central do Brasil será administrado por
um Presidente e seis Diretores, nomeados pelo Presidente da
República, escolhidos entre brasileiros de ilibada reputação e
notória capacidade em assuntos econômico-financeiros, sendo
demissíveis ad nutum.
Art. 2? O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 1.796, DE 9 DE JULHO DE 1980
Estabelece eliquote para a incidência
do imposto de renda sobre remessas em
pagamento de transmissão dos Jogos
Olímpicos do corrente ano, em Moscou.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Será aplicada a aliquota de 20% (vinte por cento) sobre o
valor das remessas, dispensado o reajustamento de que trata o artigo
5? da Lei n? 4.154, de 28 de novembro de 1962, em pagamento de direitos e demais despesas de transmissão para o Brasil, através do rádio e
televisão, dos Jogos Olímpicos que se realizarão em Moscou, no corrente ano.
Art. 2? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de julho de 1980: 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
DECRETO-LEI N? 1.797, DE 9 DE JULHO DE 1980
Concede isenção do imposto de importação para as obras de arte que eepeciiice.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição.
DE C RE TA:
Art. I? É concedida isenção do imposto de importação às obras
de arte compreendidas nas Posições 99.01, 99.02 e 99.03 da Tarifa
Aduaneira do Brasil (TAB) anexa ao Decreto-lei n? 1.753, de 31 de
dezembro de 1979.
Parágrafo único. A isenção somente beneficia as obras produzidas
no exterior por autores domiciliados e residentes no País e por estes
trazidas, sem cobertura cambial.
Art. 2? O Ministro da Fazenda poderá estabelecer outras condições ou requisitos, bem como limite de valor, para o gozo da isenção de
que trata o artigo anterior.
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Art. 3? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO-LEI N? 1.798, DE 24 DE JULHO DE 1980
Estabelece limite de remuneração mensal para os servidores da Administraçfio
Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, itens H e IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A nenhum servidor da Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Territórios e do Distrito Federal, bem assim das
fundações mantidas, total ou parcialmente, por essas pessoas jurídicas
de direito público, será paga, no País, remuneração mensal superior à
importância fixada, a título de subsídio e representação, para o Presidente da República.
§ I? Nos casos de acumulação previstos no artigo 99 da Constituição, o limite estabelecido neste artigo será observado em relação a
cada cargo, emprego ou função.
§ 2? Excluem-se do limite de que trata este artigo, apenas, o
salário-família, as diárias por serviço fora da sede, a ajuda-de-custo em
razão de mudança de sede, a gratificação de Natal ILei n? 4.090, de
1962). o adicional por tempo de serviço e a retribuição pela participação
em órgãos de deliberação coletiva.
Art. 2? Para os fins deste Decreto-lei, considera-se remuneração
mensal o equivalente a 1/12 (um doze avos) da remuneração pecuniária
anual global, qualquer que seja sua forma ou designação, inclusive participação nos lucros, ressalvadas as parcelas referidas no § 2? do artigo
I?
Art. 3? Aos servidores que, na data da publicação deste Decretolei, estejam recebendo, mensalmente, quantia superior ao limite fixado
no artigo I?, fica assegurado o recebimento do excesso como vantagem
pessoal, nominalmente identificável e a ser absorvido em futuros reajustes e aumentos.
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Art. 4~ O disposto nos artigos precedentes aplica-se aos dirigentes
das entidades da Administração Indireta e das Fundações a que se refere o artigo 1 ~ .
Art. 5? Até 30 de outubro de 1980, os Ministros de Estado remeterão:

I - ao Conselho Nacional de Política Salarial, para adequação às
disposições deste Decreto-lei, proposta de revisão dos planos de cargos
e salários, bem como dos planos de benefícios e vantagens, do pessoal
de cada órgão ou entidade sob sua supervisão, inclusive as autarquias
criadas pelas Leis n?s 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, cujo regime de remuneração não obedeça integralmente ao disposto na Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e legislação complementar;
II - à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, para avaliação, os planos de serviços assistenciais prestados, bem COmo
os encargos adicionais referentes a benefícios concedidos pelas entidades fechadas de previdência privada e custeados, pelas respectivas patrocinadoras sob sua supervisão, na forma da Lei n? 6.435, de 15 de julho de 1977.
Art. 6? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 1.799, DE 5 DE AGOSTO DE 1980
Reestrutura o Grupo Executivo das
Terras do Araguaia-Tocantins - GETAT,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item I, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. 1? O Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins
GETAT, criado pelo Decreto-lei n? 1.767, de 1? de fevereiro de 1980, fica reestruturado na forma deste Decreto-lei.
§ 1? O GETAT, subordinado à Secretaria Geral do Conselho de
Segurança Nacional, tem por finalidade coordenar, promover e execu-
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taras medidas necessárias à regularização fundiária na área de atuação
da Coordenadoria Especial do Araguaia-Tocantins, criada na forma do
disposto no art. I? do Decreto-lei n? 1.523, de 3 de fevereiro de 1977.
§ 2? A Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional controlará e acompanhará as atividades do GETAT, baixando-lhe díretrízes e aprovando seus planos de trabalho.
§ 3? O Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional poderá, a qualquer tempo, avocar o estudo e a decisão de matéria da competência do GETAT.
§ 4? O G ETAT terá como Presidente um representante da Secretaria Geral do Conselho de Segurança N acionai, nomeado pelo Presidente
da República, por indicação do Secretário·Geral do Conselho de Segurança N acional.
§ 5? Integrarão ainda o GETAT, cabendo-lhes assessorar seu Pre·
sidente na elaboração dos planos de trabalho referidos no § 2?, os seguintes membros, designados pelo Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional:
I - representante da Procuradoria Geral da República, indicado
por seu titular;
II - representante do INCRA, indicado por seu Presidente;
III - representantes dos Estados do Pará, Maranhão e Goiás, indicados pelos respectivos Governadores.
§ 6? À exceção de seu Presidente, os membros do GETAT não farão jus a remuneração qualquer pelo exercicio de suas funções, as
quais serão, entretanto, consideradas como serviços públicos relevantes.
Art. 2? O G ETAT será representado por seu Presidente, a quem
competirá o exercício de todos os poderes previstos neste Decreto-lei.
Art. 3? Caberão ao GETAT, no desempenho das finalidades previstas no art. I?, todos os poderes inerentes à colonização e à regularização fundiária, inclusive os relativos à discriminação, arrecadação,
destinação, licitação, alienação e desapropriação de áreas rurais, à legitimação de posses, ao assentamento de agricultores, à emissão de títulos de domínio, ao recebimento de doações de terras em favor da
União, à execução das Leis n?s 5.709, de 7 de outubro de 1971, e
6.431, de 11 de julho de 1977, dentre outras, bem como à celebração de
convênios, contratos e termos.
§ I? O G ETAT atuará investido de poderes de representação da
União, para os fins deste artigo e nos limites do anterior.
§ 2? O processo discriminatório administrativo na área sob jurisdição do G ETAT será promovido e decidido por seu Presidente e obedecerá a normas estabelecidas em decreto, ressalvados os prazos postos em lei.
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§ 3? Dos decisórios finais prolatados em procedimento discriminatório nottfícar-se-ão os interessados para, em prazo não inferior a dez
dias, nem superior a sessenta, celebrarem, com a União, os termos
cabíveis. Contar-se-á, tal prazo, da juntada. aos autos respectivos, do
recibo de notificação.
§ 4? Competirão ao GETAT, quanto aos imóveis sob sua jurisdição, as medidas previstas na Lei n? e.739, de 5 de dezembro de 1979,
que pleiteará em nome da União.
§ 5? O G ETAT poderá efetuar composições relativas a áreas objeto de ações judiciais, inclusive as em curso, as quais serão submetidas,
por Procurador da República, à autoridade judiciária competente, para
a necessária homologação.
§ 6? O G ETAT somente promoverá a discriminação judicial de
terras devolutas quando inviável a solução administrativa.
§ 7? A alienação referida neste artigo processar-se-á por venda,
doação, permuta, dação em pagamento ou investidura, com expedição
de título definitivo de domínio.
§ 8? Para efeito da regularização fundiária de que trata este
Decreto-lei, poderão ser dispensadas de licitação, caso a caso, a critério
do Presidente do GETAT, as alienações de imóveis rurais de até quinhentos (500) hectares.
§ 9? As terras recebidas em doação, arrecadadas
pelo GETAT, serão por ele matriculadas em nome da
das à regularização fundiária.
Art. 4? O GETAT e suas Unidades Executivas
administrativa, sob a supervisão do Secretário-Geral
Segurança Nacional.

ou expropriadas
União e destinaterão autonomia
do Conselho de

§ 1? O Presidente do GETAT e os Chefes das Unidades Executivas poderão praticar todos os atos necessários à ordenação de despesas
e à gestão dos serviços subordinados, respeitada a destinação dada,
aos recursos repassados, pela Secretaria Geral do Conselho de Segurança NacionaL
§ 2? O Presidente do GETAT poderá delegar poderes, na forma da
lei e nos limites postos em seu regimento interno.
§ 3? A estruturação do G ETAT e das unidades executivas que o
integram .e as atribuições do pessoal constarão de regimento interno
aprovado pelo Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Art. 5? O G ETAT poderá, no uso dos recursos a tanto destinados:

I - admitir pessoal, para empregos em comissão ou permanentes,
mediante contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, nos
limites de tabela aprovada pelo Presidente da República;
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II - contratar serviços técnicos e execução de projetos necessários ao desempenho de suas atribuições;

In - requisitar servidores públicos da administração direta e indireta, sem prejuízo de seus vencimentos ou salários, atribuindo-lhes, em
caráter de excepcionalidade e temporariedade, gratificações suplementares não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e isentas de
desconto previdenciário.
Parágrafo único. Em relação aos empregos permanentes objeto do
inciso I, os contratos serão, sempre, por prazo determinado, vedada
sua renovação.
Art. 6? Enquanto não ultimada a estrutura orgânica do GETAT,
os servidores, serviços e bens componentes da Coordenadoria Especial
do Araguaia-Tocantins - CEAT estarão à sua disposição, a ele subordinados, sem prejuízo de sua vinculação administrativa ao INCRA.
Parágrafo único. A vinculação referida neste artigo compreende o
custeio das despesas necessárias ao integral funcionamento da CEAT
por aquela autarquia, à conta das dotações a tal destinadas em seu orçamento.
Art. 7? O Ministério Público da União a representará nas causas
relativas a imóveis rurais sob a jurisdição do GETAT, inclusive naquelas já ajuizadas.

Parágrafo único. A intervenção do Ministério Público da União
nos feitos em andamento deverá ocorrer nos trinta dias subseqüentes à
publicação deste Decreto-lei.
Art. 8? O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à imediata instalação e organização do GETAT, bem como ao seu completo
funcionamento.
Parágrafo único. As despesas decorrentes da instalação e organização do GETAT, assim como de seu funcionamento, correrão à conta
de dotações consignadas no orçamento da União.

Art. 9? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábíle
Danilo Venturini
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DECRETO-LEI N? 1.800, DE 18 DE AGOSTO DE 1980
Limita a aplicação do disposto no nrtig.s
do Decreto-lei n.o 1.742, de 27 de dezembro
de 1979, que dispõe sobre a reelizução das
despesas a conta de recursos vinculados do
Tesouro Nacional, no exercício de 1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Não se aplica o disposto no artigo 4? do Decreto-lei n?
1.742, de 27 de dezembro de 1979, às seguintes receitas, até os respectivos limites:
Limites máximos

ESPECIFICAÇÃO

Cr$ Milhões

Taxa de Fiscalização de Telecomunicações
.
Tarifas Aeroportuárias
.
Tarifa de Utilização de Faróis
.
Adicional sobre as Tarifas de Passagens Aéreas
.
Cota-Parte do Preço Combustfveis de Aviação (alínea

120,0
220,0
23,0
370,0

.
400,0
. 55,0
Contribuição para o Fundo Aeroviário
.
Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Profissional Marítimo
.
135,0
Contribuição para o FUNDAF
.
400,0
Serviços de Metrologia - INPM
.
432,5
Recursos de Órgãos Autõnomos - Central de Medicamentes
.
1.400,0
Cota-Parte do Preço de Combustíveis Automotivos
212,4
(alínea «B))
.
Recursos de Órgãos Autônomos - Hospital das For49,0
ças Armadas
.
Recurso de Órgãos Autõnomos - Departamento de
Imprensa Nacional
.
60,0
Recursos de Órgãos Autõnomos - Escola de Administração Fazendária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95,0
Art. 2? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
((C»)

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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1.801, DE 18 DE AGOSTO DE 1980
Consolida e altera a legislacáo relativa
ao Aáíclonel ao Frete para Renovecao da
Merinbe Merceme. bem como do Fundo da
Mnrinne Mercante, I::' da outras orovidéndas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Fundo da Marinha Mercante
Are. 1 ~ O Fundo da Marinha Mercante - FMM é um fundo de natureza contábil, destinado a prover recursos para a renovação, ampliacão e recuperação da frota mercante nacional objetivando o atendimento das reais necessidades do transporte hidroviário.
Constituição
])0

Art.

2~

São recursos do FMM:
I - a parte que lhe cabe no produto do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, segundo o disposto neste Decreto-lei;
11 - as dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas
no Orçamento Geral da União;
111 - os valores e importâncias que lhe sejam destinados
em lei, atribuindo-lhe participação, total ou parcial, na receita
de tributos federais ou de preços públicos;
IV - os saldos anuais apurados pela Superintendência Nacional' da Marinha Mercante - SUNAMAM, no desempenho de
suas atribuições;
V - os ingressos de capital, juros, comissões e outras receitas resultantes da aplicação em empréstimos e operações financeiras;
VI - recursos provenientes de empréstimos contraidos no
país e no exterior, para as finalidades previstas neste Decretolei;
VII - os recursos de outras fontes.
Parágrafo único Todos os recursos disponíveis do FMM serão recolhidos ao Banco do Brasil SI A, em conta especial, sob a denominação de Fundo da Marinha Mercante.
Art. 3~ O AFRMM é um adicional ao frete cobrado pelo armador,
de qualquer embarcação que opere em porto nacional, de acordo com o
conhecimento de embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de
qualquer carga:
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I - na saída de porto nacional, na navegação de cabotagero e interior;
II - na entrada em porto nacional, na navegação de longo
curso.
§ I? Para os efeitos deste Decrete-lei, entende-se como cabotagem
a ligação que tem origem e destino em porto brasileiro.
§ 2? O AFRMM será calculado sobre o frete, à razão de 20% (vinte por cento), no caso do item I, e de 30% (trinta por cento), no caso do
item H, ambos deste artigo, até 31 de dezembro de 1984. A partir de I?
de janeiro de 1985 o adicional, em qualquer caso, será calculado à razão
de 20% (vinte por cento), enquanto não for revisto na conformidade dos
artigos G? e 7? deste Decreto-lei.
§ 3? Considera-se como frete a remuneração do transporte mercante porto a porto incluídas as despesas portuárias com a manipulação
de carga constante do conhecimento de embarque, anteriores e posteriores a esse transporte, bem como outras despesas de qualquer natureza
que constituam parcelas adicionais acessórias.
§ 4? Quando não houver cobrança de frete ou quando a mercadoria SE; destinar a outro departamento da mesma empresa ou proprietário, o AFRMM será calculado de acordo com os tetos tarifários fixados
pela SUNAMAM, nos casos do item I, ou pelas tarifas vigentes nas linhas de longo curso, nos casos do item lI.
§ 5? Nos casos do item I deste artigo, quando liberado o frete, o
AFRMM será calculado pelos tetos tarifários fixados pela SUNAMAM.
§ G? Nos casos do item II deste artigo, quando o frete estiver expresso em moeda estrangeira, a conversão será feita à taxa de compra
da moeda correspondente, fixada pelas autoridades monetárias brasileiras na data da entrada da embarcação no porto de descarga.
§ 7? Estão isentas do pagamento do AFRMM as cargas que:
a) sejam definidas como bagagem, na legislação específica;
b) sejam transportadas em embarcações de até 500 toneladas do registro, operadas isoladamente ou agrupadas em combaia;
c) consistam em livros, jornais e periódicos, bem como em
papel destinado à sua impressão;
d) estejam expressamente definidas em lei como isentas do
AFRMM.
Art. 4? O produto da arrecadação do AFRMM sera destinado:
I - ao FMM:
a) O AFRMM arrecadado pelas empresas estrangeiras de
navegação;
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b) o AFRMM arrecadado pelos armadores ou empresas nacionais de navegação, operando embarcação afretada de outra
bandeira;
c) 77% (setenta e sete por cento) do AFRMM arrecadado
por armador, empresa nacional de navegação, bem corno por órg-ão ou entidade governamental que execute serviços comerciais
de navegação, operando embarcação própria ou afretada de bandeira nacional, em linhas de longo curso;
d) (;5% (sessenta e cinco por cemo) do AFRMM arrecadado
por entidade que integre a administração estatal, direta e indireta, ou esteja sob controle acionário de qualquer entidade estatal operando embarcação própria ou afretada de bandeira nacional, em serviços de cabotagem e de navegação interior;
e) 50% (cinqüenta por cento) do AFRMM arrecadado por armador ou empresa nacional de navegação, não incluídos na
alínea anterior, operando embarcação, própria ou afretada, de
bandeira nacional, em serviços de cabotagem, e de navegação
interior.
II - ao armador, empresa nacional de navegação e órgão
ou entidade governamental que execute serviços comerciais de
navegação, operando embarcação própria ou afretada de bandeira nacional;
a) 23% (vinte e três por cento) do AFRMM que tenha gerado
na navegação de longo curso (item I, alínea c, deste artigo 4?);
b) 35% (trinta e cinco por cento) do AFRMM que tenha gerado na execução de serviços de cabotagem e navegação interior
(alínea d, do item I deste artigo);
c) 50% (cinqüenta por cento) do AFRMM que tenha gerado
na execução de serviços de cabotagem e navegação interior
(alínea e do item I, deste artigo).
Art. 5? A SUNAMAM fará, também, reverter ao armador nacional o percentual a que se refere o item II do artigo 4?, quando o
AFRMM for gerado por embarcação afretada de outra bandeira, desde
que esta esteja substituindo embarcação em construção contratada pelo
armador a estaleiro nacional e com características técnicas, tipo e tonelagem equivalentes àquela afretada.
Parágrafo único. A reversão de que trata este artigo far-se-á em
prazo não superior a 35 (trinta e seis) meses, contados da data de assinatura do contrato de construção da embarcação.
Art. G? A SUNAMAM deverá propor, periodicamente, a revisão
do percentual da arrecadação do AFRMM destinado a~ armador nacional, de forma a ajustar a sua participação, de acordo com as variações
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da rentabilidade da frota nacional, tomando-se como origem a verificada a partir de 19C5, e considerando as peculiaridades inerentes aos setores:
I - da navegação interior;
U - da navegação de cabotagem;
lU - da navegação de longo curso.
Art. 7~ Quando o patrimônio do FMM alcançar o nível que assegure recursos para o financiamento da formação e renovação da frota
mercante necessária ao intercâmbio de mercadorias, no país e com o
exterior, a SUNAMAM deverá propor a revisão deste Decreto-lei no
que se refere ao adicional cobrado sobre o frete, ressalvadas as condições de participação do armador nacional em contratos em curso.
Administração

Art. 8?

O FMM é administrado pelaBUNAMAM.

Parágrafo único. A SUN AMAM manterá sempre atualizada a contabilidade patrimonial do FMM. de acordo com as exigências da Lei n?
4.320, de 17 de marro de 1904, a fim de permitir, a qualquer momento, a
demonstração.. da porção líquida do FMM, a sua composição e os dispêndios realizados a título de ressarcimento de custos.
Art. 9? A SUNAMAM, autoriz adu pero Ministér iu dos Transportes e demais órgãos governamentais competentes e observada a' legislação aplicável. poderá operar com os recursos do FMM de forma a compatibilizar as variações de sua receita com os programas de aplicação
futura. Para esse fim, fica autorizada a caucionar, ou ceder, receitas a
auferir, contrair empréstimos, dar garantias e adquirir Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN e Letras do Tesouro Nacional
- LTN.
Art. 10. Os empréstimos concedidos com recursos do FMM serão
garantidos pela constituição de primeira hipoteca ou outra garantia de
direito real em favor da SUNAMAM, e subsidiariamente, garantia bancária ou cessão do direito ao produto do AFRMM, até o valor da importância mutuada.
§ I? Os bens constitutivos da garantia devem ser segurados em favor da SUNAMAM até o final da liquidação do empréstimo.
S 2? Dependerão de previa autorização da SUN /\MAM, sob pena
de nulidade, as seguintes operações sobre embargações que para construção, reparação ou melhoria tenham sido objeto de financiamento do
Fl\!IM;
I - a constituição de hipoteca a favor de terceiros; e
II - a alienação de embarcações.
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Art. 11. O Conselho Monetário Nacional, por proposta do Ministro
dos Transportes, baixará normas reguladoras dos empréstimos a serem
concedidos pelo FMM, estipulando prazos, incidência de juros e correção monetária.
Aplicação
Art. 12.

Os recursos do FMM poderão ser aplicados:
I - na concessão de empréstimos:
a) a armadores, empresas nacionais de navegação, bem como a órgãos ou entidades governamentais que executem serviços comerciais de navegação, para construção de embarcações
em estaleiros nacionais, até 90% (noventa por cento) do valor
aprovado pela SUNAMAM;
b) a armadores, empresas nacionais de navegação, bem co"
mo a órgãos ou entidades governamentais que executem serviços comerciais de navegação, para aquisição e instalação de
equipamentos destinados ao reaparelhamento ou modernização
das embarcações de sua propriedade, até 90% (noventa por cento) do valor aprovado pela SUNAMAM;
c) as empresas de. pesca nacionais, para a construção de em-barcações em estaleiros nacionais até 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor de compra aprovado pela SUNAMAM, quando
forem alocados ao FMM recursos específicos para este fim;
d) para construção de embarcações em estaleiros nacionais
destinadas à exportação, até o limite de 80% (oitenta por cento)
do seu valor internacional, mediante as condições aprovadas pela SUNAMAM;
ej a armadores, empresas nacionais de navegação, ou a órgãos e entidades governamentais que executem serviços comerciais de navegação, para atender às necessidades financeiras
com reparo de suas embarcações em estaleiros nacionais;
f) a armadores, empresas de navegação e estaleiros nacionais, no interesse da política da marinha mercante.
II ~ a fundo perdido:
a) no ressarciamento do excedente de custo nacional, com
relação ao preço internacional, da construção de embargações
especiais, não construídas habitualmente no país, de acordo
com critérios que serão fixados pelo Ministro dos Transportes;
b) em projetos a serem executados por instituições dedicadas a pesquisa e serviços tecnológicos e complementação de
pessoal especializado de ínteressada marinha mercante.
IH - em operações financeiras:
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a) na aquisição de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN e Letras do Tesouro Nacional - LTN, para
atender às finalidades do disposto no artigo 9? deste Decretolei;
b] na liquidação de compromissos com a antecipação das
aplicações previstas neste Dscreto-Iei.
§ I? A concessão dos empréstimos a que se refere o item I, deste
artigo ficará condicionada às disponibilidades do FMM e obedecerá a
diretrizes fixadas pelo Ministro dos Transportes em consonância com
as necessidades do transporte mercante nacional.
§ 2? O Ministro dos Transportes fixará, a cada dois anos, a partir
da vigência deste Decreto-lei. para cada tipo e características de embarcação contratada, as parcelas de armador na receita do AFRMM
(artigos 4?, 11, alínea a, b e c, e 5?) que serão utilizadas no pagamento
do excedente de custo nacional, com relação ao preço internacional,
apurado durante a construção.
§ 3? Ficando evidenciado, em estudo de viabilidade econômica,
que o AFRMM a ser gerado pela embarcação, como por embarcação
afretada (artigo 5? e seu parágrafo I, será inferior ao valor excedente de
custo nacional com relação ao preço internacional, poderá o Ministro
dos Trnasportes autorizar a complementação da diferença, mediante
aplicação, a fundo perdido, do FMM.
§ 4? As aplicações previstas na alínea b, do item 11, deste artigo,
não devem exceder, anualmente, a receita correspondente aos juros dos
empréstimos concedidos. bem como o resultado de aplicações em outras
transações financeiras.
§ 5? Os empréstimos a que refere o item I, deste artigo, desde que
elevem a responsabilidade de um só mutuário ao correspondente a mais
de 100.000 (cem mil) Unidades Padrão de Capital - UPC, dependerão
de prévia aprovação do Ministério dos Transportes para efetivarem-se.
§ 6? A Superintendência Nacional da Marinha Mercante SUNAMAM estabelecerá as condições em que os mutuários dos empréstimos
previstos no item I, a serem feitos com recursos do FMM, efetivarão as
parcelas não financiadas dos contratos.

Art. 13. O produto do AFRMM destinado ao armador nacional ficará em depósito no Banco do Brasil SI A, em seu nome, e somente poderá ser movimentado com a autorização da SUNAMAM, nos seguintes
casos:
I - Na construção de embarcação para uso próprio;
11 - na aquisição de equipamento para o reaparelhamento
de embarcação própria;
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111 - na aquisição de embarcações de empresas nacionais,
com prazo de pagamento, mínimo de 3 (três) anos e, máximo, de

5 (cinco) anos, até 50% (cinquenta por cento) do valor atribuido
pela SUNAMAM para a embarcação;
IV - para o reparo de embarcação própria em estaleiro nacional.
Parágrafo único. O Ministro dos Transportes baixará normas relativas à extinção do direito do armador ao produto do AFRMM e sua
transferência para o Fundo da Marinha Mercante, no caso de sua não
utilização no prazo de 5 (cinco) anos.
Art. 14. Os recursos a que se refere o artigo 4?, inciso 11, deste
Decreto-lei, poderão ser movimentados pela SUNAMAM, em operações, sem prejuízo do direito dos titulares à sua utilização, para as
aplicações previstas no artigo anterior.
Disposições Gerais

Art. 15. O produto do AFRMM será recolhido pelos armadores, ou
seus agentes, ao Banco do Brasil SI A até 15 (quinze) dias após a saída
da embarcação, nos casos do inciso I do artigo 3?, ou de entrada, nos
casos do inciso 11 do mesmo artigo.
§ I? Dentro deste prazo, os armadores ou seus agentes, deverão
apresentar à Delegacia ou Agência da SUNAMAM, na área de sua ju-

risdição, o comprovante do recolhimento do AFRMM.
§ 2? Aquele que receber o produto do AFRMM será seu fiel depositário até o efetivo recolhimento ao Banco do Brasil SI A, ou a representante autorizado deste, com a responsabilidade civil e criminal decorrente dessa qualidade.
§ 3? O atraso no recolhimento do AFRMM importará em execução
forçada da dívida, pela SUNAMAM, acrescida da correção monetária,
de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, e da multa de 20%
(vinte por cento) sobre a importância devida.
§ 4? Para os efeitos da cobrança judicial de que trata o parágrafo
anterior, considerar-se-á líquida e certa a dívida comprovada pelo manifesto de carga ou pelo conhecimento de embarque.
§ 5? No caso de ser o transportador repartição pública, autarquia,
empresa pública ou sociedade de economia mista federal, a SUNAMAM poderá, a seu critério, alterar o local para o recolhimento do produto do AFRMM referido neste artigo.
§ 6? O armador ou seu agente que liberar conhecimento de embarque sem efetuar a cobrança do AFRMM responderá pelo seu pagamento.
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§ 7? Os órgãos regionais da Secretaria da Receita Federal não receberão pedidos de despacho de mercadorias de qualquer natureza, sem
que dos conhecimentos de embarque conste o recibo de pagamento do
AFRMM ou a competente declaração de isenção, de acordo com o § 7?
do artigo 3?

Art. le. Serão respeitadas as condições de aplicação do AFRMM,
nos contratos assinados pelos armadores nacionais, corn interveniência
da SUNAMAM, até a entrada em vigor deste Decreto-lei.
Art. 17. O afretamento de espaço, ou subafretamento, fica enquadrado no artigo 4? deste Decreto-lei. para efeito da distribuição do
AFRMM.
Art. 18. Os programas anuais de aplicação dos recursos do FMM
estão sujeitos à aprovação do Ministro dos Transportes.
Art. 19. Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, os Decretosleis n? 1.142, de 30 de dezembro de 1970, e n? 1.311, de 11 de fevereiro
de 1974, e os itens III e IV do artigo 2? do Decreto-lei n? 1.016, de 21 de
outubro de 1969, com a redação dada pelo artigo l? da Lei n? 6.418, de
30 de maio de 1977.
Brasília, em 18 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 1.802, DE 29 DE AGOSTO DE 1980
Prorroga a vieéncie do incentivo fiscal
para aplicação em ações novas da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeroná.utica S.A.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
DE C RE TA:

Art. I? Fica prorrogada até o exercício financeiro de 1982, inclusive, a vigência do disposto no artigo 7? e seus parágrafos, do Decretolei n? 770, de 19 de agosto de 1969, relativo à dedução pelas pessoas
jurídicas, de até 1 % (um por cento) do imposto de renda devido, para
aplicação em ações novas da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
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Art. 2? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃOFIG UEIREDO
Emane Galvêas
Délio Jardim de Mattos
João Camilo Penna

DECRETO-LEI N? 1.803, DE 2 DE SETEMBRO DE 1980
Assegura a manutenção e utilização
dos créditos do IPI relativos às matériasprimas que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício da competência
prevista no artigo 55, item H, da Constituição,

D E C R E TA:
Art. I? Ficam asseguradas, aos estabelecimentos industriais, a
manutenção e utilização dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados relativos às matérias-primas e produtos intermediários
efetivamente empregados na industrialização de caixas de papelão para
as quais tenha sido estabelecida aliquota zero, do referido imposto.
Art. 2? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

DECRETO-LEI N? 1.804, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre tributeçeo simplificada
das remessas postais internacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, inciso 11, da Constituição,
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DE C RE TA:
Art. 1~ Fica instituido o regime de tributação simplificada para a
cobrança do imposto de importação incidente sobre bens contidos em
remessas postais internacionais, observado o diposto no artigo 2? deste
Decreto-lei.
§ I? Os bens compreendidos no regime previsto neste artigo ficam
isentos do imposto sobre produtos industrializados.
§ 2~ A tributação simplificada poderá efetuar-se pela classificação
genérica dos bens em um ou mais grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou progressivas em função do valor das remessas, não superiores a 400% (quatrocentos por cento).
§ 3~ O regime de que trata este artigo somente se aplica a remessas de valor até US$ 100.00 (cem dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas.
§ 4~ Poderão ser estabelecidos requisitos e condições para aplicação do disposto neste artigo.
Art. 2~ O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que
trata o art. I? deste Decreto-lei, estabelecerá a classificação genérica e
fixará as alíquotas especiais a que se refere o § 2? do artigo I?, hem como poderá:
1 - dispor sobre normas, métodos e padrões especificos de valoração aduaneira dos bens contidos em remessas postais internacionais;
II - dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens
contidos em remessas de valor até US$ 20.00 (vinte dólares norteamericanos), quando destinada a pessoas físicas.
Parágrafo unico. O Ministério da- Fazenda poderá, também, estender a aplicação do regime às encomendas aéreas internacionais transportadas com a emissão de conhecimento aéreo.
Art. 3~ O inciso XVI do artigo 105, do Decreto-lei n? 37, de 18 de
novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
«XVI - Fracionada em duas ou mais remessas postais ou encomendas aéreas internacionais visando a elidir, no todo ou em parte, o
pagamento dos tributos aduaneiros ou quaisquer normas estabelecidas
para o controle das importações ou, ainda, a beneficiar-se de regime de
tributação simplificada."
Art. 4~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Hélio Beltrão
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição. e eu, Luiz Viana, Presidende do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

63, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.749,
de 28 de dezembro de 1979, que "eleva em
até Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) o limite atribuído
ao Governo do Distrito Federal para abertura de crédito suplementar».
É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.749, de 28 de

Artigo único,
dezembro de 1979, que «eleva em até Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cínqüenta milhões de cruzeiros) o limite atribuído ao Governo do Distrito
Federal para abertura de Crédito Suplementar".
Senado Federal, em 8 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l?, da Consti·
tuíção, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

64, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.750,
de 28 de dezembro de 1979, que «reajusta
os vencimentos e proventos dos Membros
do Tribunal de Contas do Distrito Federal
e respectivo Ministério Público, e dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.750, de 28 de
dezembro de 1979, que «reajusta os vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e respectivo Ministério
Público, e dá outras providências».
Senado Federal, em 8 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Conetítuícão, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

65, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.751,
de 28 de dezembro de 1979, que «reajusta
os vencimentos, salários e proventos dos
servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dá
outras providências».
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.751, de 28 de

dezembro de 1979, que «reajusta os vencimentos, salários e proventos
dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dá outras providências»,
Senado Federal, em 13 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

IrI - DECRETOS LEGISLATIVOS
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 61, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.747,
de 28 de dezembro de 1979, que "fixa o valor do soldo base do cálculo da remuneraçõo dos militares."

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.747, de 28 de
dezembro de 1979, que "fixa o valor do soldo base do cálculo da remuneração dos mílítarss..
Senado Federal. em 8 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 62, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.748,
de 28 de dezembro de 1979, que «dispõe
sobre o valor da contribuíção para a Pensão Militar."

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.748, de 28 de
dezembro de 1979, que "dispõe sobre o valor da contribuição para a
Pensão Mílítar.»
Senado Federal, em 8 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constítuicão, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

66, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.752,
de 31 de dezembro de 1979, que «extingue o
Certificado de Aplicação previsto no artigo
15 do Decreto-lei n? 1.376, de 12 de dezembro de 1974, e dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.752, de 31 de
dezembro de 1979, que «extingue o Certificado de Aplicação previsto no
artigo 15 do Decreto-lei n~ 1.376, de 12 de dezembro de 1974, e dá outras
providências».
Senado Federal, em 13 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constítuícão, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

67, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.753,
de 31 de dezembro de 1979, que «adapta a
Tarifa Aduaneira do Brasil à Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, e dá outras
providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.753, de 31 de
dezembro de 1979, que «adapta a Tarifa Aduaneira do Brasil à Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, e dá outras providências».
Senado Federal, em 13 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

68, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.754,
de 31 de dezembro de 1979, que «altera a
composição do Fundo Nacional de Desenvolvimento, e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.754, de 31 de
dezembro de 1979, que «altera a composição do Fundo Nacional de Desenvolvimento, e dá outras providências».
Senado Federal, em 13 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 69, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei Jl~ 1.755.
de 31 de dezembro de 1979, que «dispõe sobre a arrecadação e restituição das receitas
federais, e dá outras tuovídéncies».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.755, de 31 de
dezembro de 1979, que «dispõe sobre a arrecadação e restituição das receitas federais, e dá outras providências».
Senado Federal, em 15 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I?, da Constituição, e eu, LuizViana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 70, DE 1980

_

Aprova o texto do Decreto-lei n~ 1.756,
de 31 de dezembro de 1979, que «aumenta
os limites do Decreto-lei n~ 1.312, de 15 de
fevereiro de 1974, alterados pelos Decretosleis nte 1.460, de 22 de abril de 1976, 1.562,
de 19 de julho de 1977 e 1.651, de 21 de dezem~ro de 1978, e dá outras providências».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.756, de 31 de
dezembro de 1979, que «aumenta os limites do Decreto-lei n? 1.312, de
15 de fevereiro de 1974, alterados pelos Decretos-leis n?s 1.460, de 22 de
abril de 1976, 1.562, de 19 de julho de 1977, e 1.651, de 21 de dezembro
de 1978, e dá outras providências».
Senado Federal, em 15 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l~, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgou o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 71, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n~ 1.758,
de 3 de janeiro de 1980, que «reajusta os
vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça
Federal, e dá outras providências".

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.758, de 3 de
janeiro de 1980, que «reajusta os vencimentos, salários e proventos dos
servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e d'á outras providências».
Senado Federal, em 15 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l?, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 72, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.759,
de 7 de janeiro de 1980, que «reajusta os
vencimentos e proventos dos servidores
das Secertarias das Seções Judiciárias da
Justiça Federal de Primeira Instáncia, e dá
outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.759, de 7 de
janeiro 1980, que «reajusta os vencimentos e proventos dos servidores
das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira
Instância, e dá outras providências».
Senado Federal, em 15 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1~ da Consti·
tuição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 73, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.757,
de 3 de janeiro de 1980, que «reeinete os
vencimentos, salários e proventos dos servidores da Secretaria Geral do Tribunal de
Contas da União, e dá outras
providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.757, de 3 de
janeiro de 1980, que «reajusta os vencimentos, salários e proventos dos
servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União, e dá
outras providências».
Senado Federal, em 15 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 74, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.761,
de 7 de janeiro de 1980, que «reajusta os
vencimentos e proventos dos funcionários
da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.761, de 7 de
janeiro de 1980, que «reajusta os vencimentos e proventos dos funcionários da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências».
Senado Federal, em 15 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I? da Constituição. e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 75, de 1980
Aprova o texto do Decreto-lei

n~

1.762,

de 7 de janeiro de 1980, que «reajusta os
vencimentos e proventos dos funcionários

das Secretarias dos Tribunais Regionais
Eleitorais, e dá outras providências»,

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.762, de 7 de
janeiro de 1980, que «reajusta os vencimentos e proventos dos funcionários das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras
providências) .
Senado Federal, em 15 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 76, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1. 760,
de 7 de janeiro de 1980, que «reajusta os
vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Tribunais do Trabalho, e dá
outras orovidêuciae».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.760, de 7 de
janeiro de 1980, que «reajusta os vencimentos, salários e proventos dos
servidores dos Tribunais do Trabalho, e dá outras providências».
Senado Federal, em 22 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 77, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.763,
de 10 de janeiro de 1980, que "altera a redação do artigo 91 do Decreto-lei n? 200. de 25
de fevereiro de 1967. modificado pelo artigo
1? do Decreto-lei Il? 900. de 29 de setembro
de 1969».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.763, de 16 de
janeiro de 1980, que "altera a redação do artigo 91 do Decreto-lei n? 200,
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de 25 de fevereiro de 1967, modificado pelo artigo I? do Decreto-lei n?
900, de 29 de setembro de 1969".
Senado Federal, em 22 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, ~ I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 78, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1. 764,
de 17 de janeiro de 1980, que «reajusta os
vencimentos e proventos dos servidores da
Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal."

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.764, de 17 de
janeiro de 1980, que «reajusta os vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal".
Senado Federal, em 22 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição. e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 79, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n:' 1.766,
de 28 de janeiro de 1980, que dispõe sobre
dação de imóveis em pagamento de débitos
relativos ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, à Taxa de Serviços Cadastrais, à Contribuição Sindical Rural e à
Contribuição de que trata o artigo 5? do
Decreto-lei n? 1.146, de 31 de dezembro de
1970, e dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.766, de 28 de
janeiro de 1980, que «dispõe sobre dação de imóveis em pagamento de
débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, à
Taxa de Serviços Cadastrais, à Contribuição Sindical Rural e à Contribuição de que trata o artigo 5? do Decreto-lei n? 1.146, de 31 de dezembro de 1970, e dá outras providências".
Senado Federal, em 22 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Consti·
tuicão, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 80, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.767,
de 1? de fevereiro de 1980, que «cria grupo
executivo para regularização fundiária no
sudeste do Pará, norte de Goiás e oeste do
Maranhão, e dá outras provídéncíee».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.767, de I? de
fevereiro de 1980. que «cria grupo executivo para regularização fundiária do sudeste do Pará, norte de Goiás e oeste do Maranhão, e dá outras providências».
Senado Federal, em 22 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Consti·
tuição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 81, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei nf 1.768,
de 14 de fevereiro de 1980, que "autoriza a
EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., a criar uma sociedade eubeidiária no exterior".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.768, de 14 de
fevereiro de 1980, que «autoriza a EMBRAER - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A., a criar uma sociedade subsidiária no exterior),
Senado Federal, em 22 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 82, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.7e9,
de 14 de fevereiro de 1980, que «autoriza a
EMBRAER - Empresa Basileira de Aeronáutica S.A. a participar acionariamente
do capital social da Indústria Aeronáutica
Neiva S.A., nas condições que estabelece".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.769, de 14 de
fevereiro de 1980, que «autoriza a EMBRAER - Empresa Brasileira de
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Aeronáutica S.A., a participar acionariamente do capital social da Indústria Aeronáutica Neiva S.A. nas condições que estabelece».
Senado Federal, em 22 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 83, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.770,
de 20 de fevereiro de 1980, que "dispõe sobre a criação de cargos, não remunerados,
de Juiz de Paz, na Justiça do Distrito Fe·
deral e dos Territórios, e dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.770, de 20 de
fevereiro de 1980, que «dispõe sobre a criação de cargos, não remunerados, de Juiz de Paz, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e
dá outras providências».
Senado Federal, em 22 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacionalaprovou, nos termos do art. 55, § I? da Consti·
tuícão, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 84, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei.n" 1.765,
de 17 de janeiro de 1980, que «reajusta os
vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Orgeos Auxiliares da Justiça
de Primeira Instância do Distrito Federal e
dos Territórios".

Artigo úuico. É aprovado o texto do Decreto-lei u? 1.765, de 17 de
janeiro de 1980, que «reajusta os vencimentos, salários e proventos dos
servidores dos Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância do
Distrito Federal e dos Territórios».
Seuado Federal, em 22 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 1'; I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

85, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.771,
de 20 de fevereiro de 1980, que «estende a
gratificação instituída pelo Decreto-lei n?

1.714, de 21 de novembro de 1979, aos integrantes da Polícia Rodoviária Federal».

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.771, de 20 de
fevereiro de 1980, que «estende a gratificação instituída pelo Decreto-lei
n~ 1.714, de 21 de novembro de 1979, aos integrantes da Polícia Rodoviária Federal».
Senado Federal, em 28 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso N acionaI aprovou, nos termos do art. 55, sI?, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

86, de 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.772,
de 26 de fevereiro de 1980, que «dispõe sobre insenção ou redução fiscal na importação».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.772, de 2e de
fevereiro de 1980. que «dispõe sobre isenção ou redução fiscal na importação».
Senado Federal, em 28 de agosto de 1980

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l? da Constituicão, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 87, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.774,
de 5 de março de 1980, que «altera o limite
da Gratificação de Produtividade instituída pelo Decreto-lei n? 1.544, de 15 de
abril de 1977, e dá outras provfdêncías».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.774, de 5 de
março de 1980, que «altera o limite da Gratificação de Produtividade
instituída pelo Decreto-lei n? 1.544, de 15 de abril de 1977, e dá outras
providências»,
Senado Federal, em 28 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 88, DE 1980
Aprova o texto de Decreto-lei n:' 1. 775,
de 12 de marco de 1980, que «altera alíquotas do Imposto de Importação, e dá outras
providências}}.

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.775, de 12 de
março de 1980, que «altera alíquotas do Imposto de Importação, e dá
outras providências».
Senado Federal, em 28 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana. Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEG ISLATIVO N? 89, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1. 77e,
de 17 de março de 1980, que «dispõe sobre
o pagamento da Gratificação de Produtividade, nos casos que menciona, e dá outras

orovídênciee».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.77C, de 17 de
março de 1980, que "dispõe sobre pagamento da Gratificação de Produtividade, nos ·casos que menciona, e dá outras providências».
Senado Federal, em 28 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § P da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 90, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.773,
de 3 de março de 1980, que «regula a inci·
dência de contribuição previdenciária sobre a Representação Mensal prevista no
Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de
1976,,_

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.773, de 3 de
março de 1980, que «regula a incidência de contribuição previdenciária
sobre a Representação Mensal prevista no Decreto-lei n? 1.445, de 13 de
fevereiro de 197C".
Senado Federal, em 29 de agosto de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu. Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo seguinte

°
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DECRETO LEGISLATIVO N? 91, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n:' 1. 777,
de 18 de março de 1980, que "fixa o soldo
dos postos de Coronel PM da Polícia Militar e de Coronel EM do Corpo de Bombeíros do Distrito Federal, e dá outras
providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.777, de 18 de
marco de 1980, que «fixa o soldo dos postos de Coronel PM da Polícia
Militar e de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e
dá outras providências».
Senado Federal, em 4 de setembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 92, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.778,
de 18 de março de 1980, çue «cria o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro SISDABRA, e dá outras providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.778, de 18 de
março de 1980, que «cria o Sistema da Defesa Aeroespacial Brasileiro
SISDABRA, e dá outras providências".
Senado Federal, em 4 de setembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l?da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 93, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.779,
de 26 de março de 1980, que «emolie o pra·
zo estabelecido no Decreto-lei n? 1.096, de
23 de março de 1970, que «concede incenti·
vos fiscais às empresas de mineração, e dá
outras proviâénciee».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.779, de 26 de
março de 1980, que «amplia o prazo estabelecido no Decreto-lei n? 1.096,
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de 23 de março de 1970, que «concede incentivos fiscais às empresas de
mineração. e dá outras providências».
Senado Federal, em 16 de setembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do àrt. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEG ISLATIVO N? 94, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n" 1.780,
de 14 de abril de 1980, que «concede isenção do imposto sobre a renda às empresas
de pequeno porte e dispensa obrigações
acessórias".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.780, de 14 de
abril de 1980, que «concede isenção do imposto sobre a renda às empresas de pequeno porte e dispensa obrigações acessórias).
Senado Federal, em 17 de setembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55. § I?, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 95, de 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n~ 1.781,
de 16 de abril de 1980, que «dispõe sobre
recursos recebidos pela Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), e dá outras
providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.781, de 16 de
abril de 1980, que "dispõe sobre recursos recebidos pela Companhia de
Eletricidade do Amapá (CEA), e dá outras providências",
Senado Federal, em 17 de setembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I?, da Constituição, e eu, Luiz Viana. Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 96, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.71;2,
de 16 de abril de 1980, que "institui empréstimo compulsório para absorção remporária de poder aquisitivo».

Artigo único- É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.782, de 16 de
abril de 1980, qne «instituí empréstimo compulsório para absorção temporária de poder aquisitivo».
Senado Federal, em 17 de setembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que"o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da
Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 97, DE 1980
Aprova o texto do Convênio de Santo
Domingo (Ata de Registro dos Estatutos
da Organização de Educação IberoAmericana - DEI), assinado em 31 de outubro de 1957.

Art. I? Fica aprovado o texto do Convênio de Santo Domingo (Ata de Registro dos Estatutos da Organização de Educação IberoAmericana - OEI), assinado pelo Governo da República Federativa do
Brasil em 31 de outubro de 1957.
Parágrafo único. Quaisquer reformas ou alterações do texto aprovado pela entidade serão submetidas à aprovação do Congresso N acional.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 25 de setembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o-Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso lII, da
Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 98, DE 1980
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País na primeira
quinzena do mês de outubro do corrente
ano, em visita oficial à República do Chile.

Art. I? É o Senhor Presidente da República autorizado a
ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês de outubro do corrente ano, para visitar a República do Chile a convite do Governo daquele País.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 26 de setembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

IV - LEIS
LEI N? 5.803, DE 2 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre as diretrizes básicas para
o zoneamento industrial nas áreas críticas
de poluição, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? Nas áreas críticas de poluição a que se refere o art. 4? do
Decreto-lei n? 1.413, de 14 de agosto de 1975, as zonas destinadas à instalação de indústrias serão definidas em esquema de zoneamento urbano, aprovado por lei, que compatibilize as atividades industriais com a
proteção ambiental.
§ 1? As zonas de
guintes categorias:
a) zonas de
b) zonas de
c) zonas de

que trata este artigo serão classificadas nas seuso estritamente industrial;
uso predominantemente industrial;
uso diversificado.

§ 2? As categorias de zonas referidas no parágrafo anterior poderão ser divididas em subcategorias, observadas as peculiaridades das
áreas críticas a que pertençam e a natureza das indústrias nelas instaladas.

§ 3? As indústrias ou grupos de indústrias já existentes, que não
resultarem confinadas nas zonas industriais definidas de acordo com
esta Lei, serão submetidas à instalação de equipamentos especiais de
controle e, nos casos mais graves, à relocalização.
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Art. 2? As zonas de uso estritamente industrial destinam-se, preferencialmente, à localização de estabelecimentos industriais cujos
resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança
das populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de
controle e tratamento de efluentes, nos termos da legislação vigente,
§ I? As zonas a que se refere este artigo deverão:
I - situar-se em áreas que apresentem elevada capacidade de assimilação de efluentes e proteção ambiental, respeitadas quaisquer
restrições legais ao uso do solo;
11 - localizar-se em áreas que favoreçam a instalação de infraestrutura e serviços básicos necessários ao seu funcionamento e segurança;
IH - manter, em seu contorno, anéis verdes de isolamento capazes
de proteger as zonas circunvizinhas contra possíveis efeitos residuais e
acidentes.
§ 2~ É vedado, nas zonas de uso estritamente industrial, o estabelecimento de quaisquer atividades não essenciais às suas funções básicas, ou capazes de sofrer efeitos danosos em decorrência dessas funções.
Art. 3? As zonas de uso predominantemente industrial destinam·
se, preferencialmente, à instalação de indústrias cujos processos, submetidos a métodos adequados de controle e tratamento de efluentes,
não causem incômodos sensíveis às demais atividades urbanas e nem
perturbem o repouso noturno das populações.
Parágrafo único. As zonas a que se refere este. artigo deverão:
I - localizar-se em áreas cujas condições favoreçam a instalação
adequada de infra-estrutura de serviços básicos necessária a seu funcionamento e segurança;
II - dispor, em seu interior, de áreas de proteção ambiental que
minimizem os efeitos da poluição, em relação a outros usos.
Art. 4? As zonas de uso diversificado destinam-se à localização
de estabelecimentos industriais, cujo processo produtivo seja complementar das atividades do meio urbano ou rural em que se situem, e
com elas se compatibilizem, independentemente do uso de métodos especiais de controle da poluição, não ocasionando, em qualquer caso, inconvenientes à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações vizinhas.
Art. 5~ As zonas de uso industrial, independentemente de sua categoria, serão classificadas em:
I - não saturadas;
11 - em vias de saturação;
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UI - saturadas.
Art. 6? O grau de saturação será aferido e fixado em função da
área disponível para uso industrial da infra-estrutura, bem como dos
padrões e normas ambientais fixadas pela Secretaria Especial do Meio
Ambiente - SEMA e pelo Estado e Município, no limite das respectivas competências.
§ I? OS programas de controle da poluição e o licenciamento para a
instalação, operação ou aplicação de indústrias, em áreas críticas de poluição, serão objeto de normas diferenciadas, segundo o nível de saturação, para cada categoria de zona industrial.
§ 2? Os critérios baseados em padrões ambientais, nos termos do
disposto neste artigo, serão estabelecidos tendo em vista as zonas não
saturadas, tornando-se mais restritivos, gradativamente, para as zonas
em via de saturação e saturadas.
§ 3? Os critérios baseados em área disponível e infra-estrutura
existente, para aferição de grau de saturação, nos termos do disposto
neste artigo, em zonas de uso predominantemente industrial e de uso
diversificado, serão fixados pelo Governo do Estado, sem prejuízo da
legislação municipal aplicável.
Art. 7? Ressalvada a competência da União e observado o disposto nesta Lei, o Governo do Estado, ouvidos os Municípios interessados, aprovará padrões de uso e ocupação do solo, bem como de zonas
de reserva ambiental, nas quais, por suas características culturais,
ecológicas, paisagísticas, ou pela necessidade de preservação de mananciais e proteção de áreas especiais, ficará vedada a localização de
estabelecimentos industriais.
Art. 8? A implantação de indústrias que, por suas características,
devam ter instalações próximas às fontes de matérias-primas situadas
fora dos limites fixados para as zonas de uso industrial obedecerá a
critérios a serem estabelecidos pelos Governos Estaduais, observadas
as normas contidas nesta Lei e demais dispositivos legais pertinentes.
Art. 9? O licenciamento para implantação, operação e ampliação
de estabelecimentos industriais, nas áreas críticas de poluição, dependerá da observãncia do disposto nesta Lei, bem como do atendimento
das normas e padrões ambientais definidos pela SEMA, pelos organismos estaduais e municipais competentes, notadamente quanto às seguintes características dos processos de produção:
I - emissão de gases, vapores, ruídos, vibrações e radiações;
II - riscos de explosão, incêndios, vazamentos danosos e outras situações de emergência;
UI - volume e qualidade de insumos básicos, de pessoal e de tráfego gerados;
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IV - padrões de uso e ocupação do solo;
V - disponibilidade nas redes de energia elétrica, água, esgoto,
comunicações e outros;
VI - horários de atividade.
Parágrafo único. O licenciamento previsto no caput deste artigo é da
competência dos órgãos estaduais de controle da poluição e não exclui a
exigência de licenças para ioutros fins.
Art. 10. Caberá aos Governos Estaduais, observado o disposto
nesta Lei e em outras normas legais em vigor:
I - aprovar a delimitação, a classificação e a implantação de zonas de uso estritamente industrial e predominantemente industrial;
II - definir, COm base nesta Lei e nas normas baixadas pela
SEMA, os tipos de estabelecimentos industriais que poderão ser implantados em cada uma das categorias de zonas industriais a que se refere o §
I? do art. I? desta Lei.
IH - instalar e manter, nas zonas a que se refere o item anterior,
serviços permanentes de segurança e prevenção de acidentes danosos
ao meio ambiente;
IV - fiscalizar, nas zonas de uso estritamente industrial e predominantemente industrial, o cumprimento dos padrões e normas de proteção ambiental;
V - administrar as zonas industriais de sua responsabilidade direta ou quando esta responsabilidade decorrer de convênios com a
União.
§ I? Nas Regiões Metropolitanas, as atribuições dos Governos Estaduais previstas neste artigo serão exercidas através dos respectivos
Conselhos Deliberativos.
§ 2? Caberá exclusivamente à União, ouvidos os Governos Estadual e Municipal interessados, aprovar a delimitação e autorizar a implantação de zonas de uso estritamente industrial que se destinem à localização de pólos petroquímicos, cloroquírnicos, carboquímicos, bem como
a instalações nucleares e outras definidas em lei.
§ 3? Além dos estudos normalmente exigíveis para o estabelecimento de zoneamento urbano, a aprovação das zonas a que se refere o
parágrafo anterior será precedida de estudos especiais de alternativas e
de avaliações de impacto, que permitam estabelecer a confiabilidade da
solução a ser adotada.

§ 4? Em casos excepcionais, em que se caracterize o interesse
público, o Poder Estadual, mediante a exigência de condições convenientes de controle, e ouvidos a SEMA, o Conselho Deliberativo da
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Região Metropolitana e, quando for o caso, o Município, poderá autorizar a instalação de unidades industriais fora das zonas de que trata o §
I? do artigo I? desta Lei.
Art. 11. Observado o disposto na Lei Complementar n? 14, de 8 de
junho de 19'73, sobre a competência dos Órgãos Metropolitanos, compete aos Municípios:
I - instituir esquema de zoneamento urbano, sem prejuízo do disposto nesta Lei;
II - baixar, observados os limites da sua competência, normas locais
de combate à poluição e controle ambiental.
Art. 12. Os órgãos e entidades gestores de incentivos governamentais e os bancos oficiais condicionarão a concessão de incentivos e financiamentos às indústrias, inclusive para participação societária, à
apresentação da licença de que trata esta Lei.
Parágrafo único. Os projetos destiuados à relocalização de indústrias e à redução da poluição ambiental, em especial aqueles em zonas saturadas, terão condições especiais de financiamento, a seremdefinidos
pelos órgãos competentes.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor ua data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 2 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
Mário David Andreazza
Delfim Netto
LEI N? 6_804, DE 7 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre o Conselho de Disciplina
das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia,
com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criandolhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem.
Parágrafo único. Ao Conselho de Disciplina pode, também, ser
submetido o Aspirante-a-Oficial PM e as demais praças das Polícias
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Militares do Amapá, de Roraima e de Rondônia, reformados 0'1 na reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecerem na si·
tuação de inatividade em que se encontram.
Art. 2? É submetida a Conselho de Disciplina, ex oiiicio, a praça
referida no artigo anterior e seu parágrafo único:
I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:
ai procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policialmilitar ou o decoro da classe;
II - afastada do cargo, na forma do Estatuto dos PoliciaisMilitares, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a elas inerentes,
salvo se o afastamento for decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;
lU - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil
ou militar, à pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos,
tão logo transite em julgado a sentença; ou
IV - pertencente a partido político ou associação, suspensos ou
dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que
exerça atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional.
Parágrafo único. Ê considerada pertencente a partido ou associação a que se refere este artigo, para os efeitos desta Lei, a praça da
Polícia Militar que, ostensiva ou clandestinamente:
a) estiver inscrita como seu membro;
b) prestar serviços ou angariar valores em seu benefício;
c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou
d) colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco
ou doloso, em suas atividades.
Art. 3? A praça da ativa da Polícia Militar, ao ser submetida a
Conselho de Disciplina, é afastada do exercício de suas funções.
Art. 4? A nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberação
própria ou por ordem superior, é da competência do Comandante-Geral
da Corporação.
Art. 5? O Conselho de Disciplina é composto de 3 (três) oficiais
da Corporação, da ativa.
§ I? O membro mais antigo do Conselho de Disciplina, no mínimo
um oficial intermediário, é o presidente; o que se lhe segue em antigüidade é o interrogante e relator, e o mais recente, o escrivão.
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§ 2? Não podem fazer parte do Conselho de Disciplina:

a) o oficial que formulou a acusação;
b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco consangüíneo ou afim, na linha reta ou até quarto grau
de consangüinidade colateral ou de natnreza civil; e
c) os oficiais que tenham particular interesse na decisão do Conselho de Disciplina.
Art. 6? O Conselho de Disciplina funciona sempre com a totalidade de seus membros, em local onde a autoridade nomeante julgue melhor indicado para a apuração dos fatos.
Art. 7? Reunido o Conselho de Disciplina, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o acusado, o presidente manda proceder à leitura e à autuação dos documentos que constituíram o ato de nomeação do Conselho; em seguida, ordena a qualificação e o interrogatório do acusado, o
que é reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e
pelo acusado, fazendo-se a juntada de todos os documentos por este
oferecidos.
Parágrafo único. Quando o acusado é praça da reserva remunerada ou reformado e não é localizado ou deixa de atender à intimação,
por escrito, para comparecer perante o Conselho de Disciplina:
a) a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio do acusado; e
b) o processo corre à revelia, se o acusado não atender à publicação.
Art. 8? Aos membros do Conselho de Disciplina é lícito reperguntar ao acusado e às testemunhas sobre o objeto da acusação e propor
diligências para o esclarecimento dos fatos.
Art. 9? Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o
interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões, por
escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o libelo acusatório, onde constem, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos atos
que lhe são imputados.
§ I? O acusado deve estar presente a todas as sessões do Conselho
de Disciplina, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório.
§.2? Em sua defesa, pode o acusado requerer a produção, perante o
Conselho de Disciplina, de todas as provas permitidas no Código de
Processo Penal Militar.
§ 3? As provas a serem realizadas mediante Carta Precatória são
efetuadas por intermédio da autoridade policial-militar ou, na falta desta, da autoridade judiciária local.
§ 4? O processo é acompanhado por um oficial:
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a) indicado pelo acusado, quando este o desejar, para orientação de
sua defesa; ou
b) designado pelo Comandante-Geral da Corporação, nos casos de
revelia.
Art. 10. O Conselho de Disciplina pode inquirir o acusador ou receber por escrito seus esclarecimentos, ouvindo, posteriormente, a respeito, o acusado.
Art. 11. O Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua nomeação, para a conclusão de seus
trabalhos, inclusive remessa de relatório.
Parágrafo único. O Comandante-Geral da Corporação, por motivos
excepcionais, pode prorrogar em até 20 (vinte) dias o prazo de conclusão dos trabalhos.
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina
passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o "relatório a ser redigido.
§ 1~ O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os
membros do Conselho de Disciplina, deve decidir se a praça:
a) é, ou não, culpada da acusação que lhe foi feita; ou
b) no caso do inciso III do art. 2' desta Lei, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena previstos no Código Penal Militar, está, ou não, incapaz de permanecer na ativa ou na situação em
que se encontra na inatividade.
§ 2~ A decisão do Conselho de Disciplina é tomada por maioria de
votos de seus membros.
§ 3~ Quando houver voto vencido, é facultada sua justificação
por escrito.
§ 4~ Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remete o processo ao Comandante-Geral da Corporação.

Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando
ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de
seu despacho, detennina:
I - o arquivamento do processo, se não julgar a praça culpada
ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;
H - a aplicaçãó de pena disciplinar, se considerar transgressão
disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;
IH - a remessa do processo à instância competente, se considerar
crime ou contravenção penal a razão pela qual a praça foi julgada culpada; ou
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IV - a exclusão a bem da disciplina ou a remessa do processo ao
Governador do Território Federal propondo a efetuação da reforma, se
considerar que:
a) a razão pela qual a praça foi julgada culpada está prevista nos
incisos I, II ou IV do art. 2? desta Lei; ou
b) pelo crime cometido, previsto no inciso III do art. 2? desta Lei, a
praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.
§ I? O despacho que determinar o arquivamento do processo deve
ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos da praça, se
esta é da ativa.
§ 2? A reforma da praça é efetuada no grau hierárquico que possui
na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Art. 14. O acusado ou, no caso de revelia, oficial que acompanhou
o processo pode intepor recurso da decisão do Conselho de Disciplina,
ou da solução posterior do Comandante-Geral da Corporação.
Parágrafo único. O prazo para interposição de recursos é de 10
(dez) dias, contados da data na qual o acusado teve ciência da decisão
do Conselho de Disciplina ou da publicação da solução do
Comandante-Geral.

Art. 15. Cabe ao Governador do Território Federal, em última instância, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento do
processo, julgar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos dos Conselhos de Disciplina.
Art. 16. Aplicam-se a esta Lei, subsidiariamente, as normas do
Código de Processo Penal Militar.
Art. 17. Prescrevem em 6 (seis) anos, contados da data em que forem praticados, os casos previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Os casos também previstos no Código Penal Militar, como crime. prescrevem nos prazos nele estabelecidos.
Art. 18. O Governador do Território Federal baixará as respecti·
vas instruções complementares, necessárias à execução desta Lei.
Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
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LEI N? 6.805, DE 7 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre a constituição, no Território Federal de Rondônia, da Companhia
de Desenvolvimento Agricole de Rondônia
- CODARON, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? O Poder Executivo constituirá, no Território Federal de
Rondônia, uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações,
de acordo com o disposto no art. 82 do Decreto-lei n? 411, de 8 de janeiro de 1969, denominada Companhia de Desenvolvimento Agrícola de
Rondônia - CODARON, com o objetivo de promover, sob todas as formas, o desenvolvimento econômico e social do Território, essencialmente no que diz respeito ao fortalecimento do setor agrícola.
Art. 2? Para a realização dos seus objetivos poderá a CODARON:
I - elaborar e executar projetos de implantação da infraastrutura rural do Território, atuando na construção e melhoria de estradas vicinais e de integração e no desenvolvimento dos serviços de educação, saúde, comunicações e segurança;
,
H - atuar, direta ou indiretamente, na elaboração e implantação
de projetos agrícolas referentes à irrigação, florestamento, abastecimento interno, exportação da produção, armazenamento e silagem;
UI - estimular, inclusive participando do capital ou do patrimônio, empreendimentos públicos ou não, de interesse do desenvolvimento regional, no setor agropecuário ou agroindustrial;
IV - complementar a ação do Governo do Território na elaboração
e execução de programas de assistência técnica aos produtores rurais e
de programas de pesquisa agrícola, bem como na organização fundiária.
Art. 3? O capital da CODARON é de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos
milhões de cruzeirosl, dividido em 300.000 (trezentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada
uma, subscritas, pelo menos em 51 % (cinqüenta e um por cento), pelo
Território Federal de Rondônia e as restantes por outras pessoas de direito público interno, bem como por entidades da administração indireta da União, Estados e Municípios.
§ 1?
A integralização do capital subscrito pelo Território Federal
de Rondônia ocorrerá da seguinte forma:
a) parte pela incorporação à CODARON de bens móveis e imóveis
que lhe forem transferidos de conformidade com o art. 8? desta Lei;
b) o restante, em espécie, através de dotações consignadas no orçamento próprio do Território Federal de Rondônia.
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§ 2? O capital da CüDARüN poderá ser aumentado por ato do
Poder Executivo, mediante a incorporação de reservas, pela reinversão
de lucros e reavaliação do ativo, ou por acréscimo de capital do Território Federal de Rondônia ..
Art. 4? O regime iurídico da CüDARüN é o da legislação aplicável às sociedades anônimas, observadas as disposições desta Lei e-especialmente os seguintes princípios:
I - dedução, do resultado do exercício, dos prejuízos acumulados e da previsão para amortização de empréstimos;
U - proibição da distribuição de lucros sob a forma de dividendos ou de quaisquer outras vantagens financeiras aos seus administradores e empregados, em função da renda da CüDARüN;
III - correção monetária do ativo permanente, desde que autorizada pelo Ministro de Estado do Interior, podendo limitar-se ao montante
necessário para compensar a correção das contas do patrimônio líquido;
IV - submissão à fiscalização do Tribunal de Contas da União,
sem prejuízo dos demais controles a que esteja sujeita;
V - isenção dos tributos de competência da União;
VI - observância do regime de licitação, na forma estabelecida em
seu Estatuto.
Art. 5? . A CüDARüN terá um Conselho de Administração, uma
Diretoria e um Conselho Fiscal, nomeados pelo Ministro de Estado do
Interior.
Art. 6? Constituem recursos da CüDARüN:
I - as receitas operacionais;
II - as receitas patrimoniais;
lU - o produto de operações de crédito;
IV - as doações;
V - os de outras origens.
Art. 7? A CüDARüN poderá promover a desapropriação de áreas
destinadas à implantação de projetos de desenvolvimento agrícola,
agropecuário e agroindustrial, bem como aliená-las na forma da legislação vigente.
Art. 8? Fica autorizado o Governo do Território Federal de Rondônia a transferir para a CüDARüN bens móveis e imóveis de propriedade da União, sob sua administração, para os fins previstos na alínea
a do § I? do art. 3? desta Lei.
Parágrafo único. O Governo do Território Federal de Rondônia comunicará ao Serviço do Patrimônio da União as transferências de bens
imóveis realizadas, instruindo o expediente com o título de propriedade
da União e respectivo instrumento de transferência.
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Art. 9? Os atos constitutivos da empresa serão precedidos:
I - do arrolamento dos bens de que trata a alínea a do § I? do
art. 3? desta Lei;
II - da avaliação dos bens arrolados, a ser feita por comissão de
Peritos,
constituida pelo Governador do Território Federal de Rondô. ,
DIa;

III - da elaboração do projeto de Estatuto.
Os atos constitutivos compreenderão:
I - aprovação da avaliação dos bens;
II - aprovação do Estatuto.
§ 2? A constituição da Companhia será aprovada pelo Governador
do Território Federal de Rondônia.
Art. 10. O regime juridico do pessoal da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Rondônia - CODARON será o da legislação trabalhista.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
§ I?

JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

LEI N? 6.806, DE 7 DE JULHO DE 1980
Autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos adicionais até o limite de Cr$
311.911.000.000,00, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao Orçamento da União (Lei n? 6.730, deB de dezembro de 19791,
até o limite de Cr$ 311.911.000.000,00 (trezentos e onze bilhões, novecentos e onze milhões de cruzeiros), a saber:
I - créditos suplementares, até o limite de Cr$ 284.911.000.000,00
(duzentos e oitenta e quatro bilhões, novecentos e onze milhões de cruzeiros), utilizando os recursos provenientes do excesso de arrecadação,
previsto em conformidade com o § 3? do artigo 43 da Lei n? 4.320, de i 7
de março de 1964;
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II - créditos especiais, até o limite de Cr$ 27.000.000.000,00 (vinte e
sete bilhões de cruzeiros), utilizando os recursos de que trata o artigo
3? do Decreto-lei n:' 1.755, de 31 de dezembro de 1979.
Art. 2? Na forma e no limite autorizado no item I do artigo I?
desta Lei, o excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional,
independentemente de origem e de destinação específica, será aplicado
no reforço da seguinte programação:

0100
0101
0101.01010014.030
1700
1710
1710.03080304.383

2800
2801
2801.04160943.609
2801.04160986.046
2801.04161813.397
2801.04180313.400 2801.04180313.607
2801.11633553.608
2802

2802.03090425.391
2802.03090455.305
2805

Cr$ 1.000,00
~ 128.300
_

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Câmara dos Deputados
Ação Legislativa
.
128.300
100.000
MINISTÉRIO DA FAZENDA
~~~"-'--'Secretaria da Receita Federal
Fundo Especial de Desenvolvimento
e Aperfeiçoamento das Atividades
100.000
de Fiscalização
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIÂO ..
57.206.403
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda _
2.193.000
Plano de Estoques Reguladores .....
Garantia de Preços ao Produtor.
Preços Mínimos
.
15.006.000
Compensação aos Estados pela Isenção do r.C.M. sobre Produtos Es3.800.000
pecíficos
.
Contribuição ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 5.500.000
PROAGRO
.
Contribuição ao Fundo Especial de
13.231.600
Desenvolvimento Agrícola
.
Contribuição ao Programa Corredo2.195.200
res de Exportação
.
Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República
Programa de ApOIO à Exportação e
Valorização Econômica
.
Recenseamento Geral - Censo 1980.
Programas Especiais Recursos
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República

8.500.000
2.690.603
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2805.07341833.136
2805.07351833.136
2900
2901
2901.03080426.045
3200
3201
3201.03080304.436
3201.03080332.454
3201.03080342.455
3201.03080422.760
3201.03080422.780
3300
3301
3301.15824952.015
3301.15844942.060
3900
3900.99999999.999

Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Integração Inter-Regional. . . . . . .
Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Integração Inter-Regional. . . . . . .
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Recnrsos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República
Cobertura de Diferença na Comercialização do Trigo. . . . . . . . . . . . . . . . .
ENCARGOS FINANCEIROS DA
UNIÃO............................
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
Comissão pela Função de Agente Financeiro do Tesouro. . . . . . . . . . . . . . . .
Encargos das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. . . . . . . . . . .
Encargos da Divida Pública Fundada Externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encargos com Mutuários do Sistema
Financeiro de Habitação. . . . . . . . . . . .
Benefícios Pecuniários - Decreto-lei
n? 1.4Il, de 31 de julho de 1975. . . . . .
ENCARGOS PREVIDENCIÃRIOS
DA UNIÃO.......... . . . . . . . . . . . . . .
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
Encargos com Inativos e Pensionistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contribuição para a Formação do
Patrimônio do Servidor Público. . . . .
RESERVA DE CONTINGENCIA ..
Reserva de Contingência. . . . . . . . . . ..
TOTAL

2.460.000
1.630.000
23.000.000

23.000.000
47.845.000

1.345.000
20.500.000
9.900.000
1.600.000
14.500.000
32.450.000

28.250.000
4.200.000
124.181.297
124.181.297
284.9Il.000

Art. 3? Na forma e no limite autorizado no item II do artigo I?
desta Lei, os recursos serão transferidos aos Estados, Distrito Federal
e Municípios, respeitados 08 critérios de distribuição em vigor, sob a
seguinte titulação:
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Cr$ l.000,00

3000 3002 3002.07381815.41I
3007
3007.07381815.412

TRANSFERENCIA A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
.
Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República
Imposto sobre a Renda-Estados,
Distrito Federal e Municípios
.
Recursos sob Supervisão do Ministério da Educação e Cultura
Contribuição do Salário-EducaçãoEstados. ,
.
TOTAL
.

27.000.000

10.000.000

17.000.000
27.000.000

Art. 4? Caso a arrecadação dos recursos mencionados no item 11
do artigo I? desta Lei tenha um comportamento superior ao limite do
crédito especial autorizado, a parcela excedente será suplementada de
forma automática. em conformidade com o disposto no artigo 8? da Lei
n? 6.730, de 3 de dezembro de 1979.
Art. 5? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da Re·
pública.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvéas
Delfim Netto I

LEI N? 6.807, DE 7 DE JULHO DE 1980
Cria o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha (CAFRM), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica criado, no Ministério da Marinha, o Corpo Auxiliar
Feminino da Reserva da Marinha (CAFRM), destinado a atender encargos do interesse da Marinha, relacionados com atividades técnicas e
administrativas.
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Parágrafo único- As integrantes do CAFRM, quando convocadas
para o Serviço Ativo, exercerão suas funções em Organizações Militares da Marinha, em terra, de acordo com as necessidades da Marinha e
as habilitações e qualificações pessoais das militares.
Art. 2? O Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha será
composto de:
I - candidatas aos Quadros Auxiliares Femininos, na qualidade
de Praças Especiais;
.1I - Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFOl, constituído
de pessoal graduado ou pós-graduado por estabelecimentos de ensino
de nível superior em cursos reconhecidos oficialmente, de conformidade
com a legislação federal, e que satisfizer às prescrições desta Lei e de
sua regulamentação; e
In - Quadro Auxiliar Feminino de Praças (QAFP}, constituído de
pessoal com habilitação profissional adquirida em curso de estabelecimento de ensino de nível de segundo grau, reconhecido oficialmente de
conformidade com a legislação federal, e que satisfizer às prescrições
desta Lei e de sua regulamentação.
Art. 3? Para ingresso no Quadro de que trata o item n do artigo
anterior, a candidata deverá satisfazer às seguintes condições:
I.,....- ser voluntária;
n - ser aprovada em Seleção Inicial para ingresso no Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais; e
In - concluir com aproveitamento Curso e Estágios de Adaptação
ao referido Quadro.
Art. 4? Para ingresso no Quadro a que se refere o item In do artigo 2?, a candidata deverá satisfazer às seguintes condições:
I - ser voluntária;
n - ser aprovada em Seleção Inicial para ingresso no Quadro Auxiliar Feminino de Praças; e
In - concluir com aproveitamento Curso e Estágios de Adaptação
ao referido Quadro.
Art. 5? As condições de Recrutamento, Seleção Inicial, matricula
em Cursos e Estágios de Adaptação, ingresso no Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha e respectivos Quadros, convocação e permanência definitiva no Serviço Ativo da Marinha (SAMI serão objeto
da regulamentação da presente Lei.
Art. 6? A organização e o funcionamento dos Cursos e Estágios
de Adaptação observarão as disposições contidas na Lei n? 6.540, de 28
de junho de 1978, e respectiva regulamentacão, bem como à t;egulamentação da presente Lei.
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Art. 7~ Para efeitos de remuneração, uso de uniformes e precedência hierárquica, durante os Cursos e Estágios de Adaptação aos
Quadros de que trata o artigo 2? desta Lei, as candidatas, na condição
de praças especiais, serão assemelhadas:
I - a Guarda-Marinha, no caso de candidatas ao QAFO; e
II - a Marinheiro, no caso de candidatas ao QAFP.
Art. 8? As candidatas aprovadas nos Cursos e Estágios de Adaptação aos Quadros de que trata o artigo 2? desta Lei serão, respectivamente:
I - nomeadas Segundos-Tenentes da Reserva da Marinha e imediatamente convocadas para o Serviço Ativo, por um período inicial de
3 (três) anos; e
II - promovidas a Cabos da Reserva da Marinha e imediatamente
convocadas para o Serviço Ativo, por um período inicial de 3 (três)
anos.
Art. 9? A convocação para o Serviço Ativo, de que trata o artigo
8?, será efetuada por ato do Ministro de Estado da Marinha ou por autoridade delegada.

Art. 10. Durante o período em que estiverem convocadas para o
Serviço Ativo, ressalvado o disposto nesta Lei e na sua regulamentação, as integrantes do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha
terão as mesmas honras, direitos, prerrogativas, deveres, responsabilidades e remuneração dos militares de carreira da Marinha, e observarão também, no que couber, as demais disposições' previstas em leis e
regulamentos para esses militares.
Art. 11. A convocação para o Serviço Ativo da Marinha das integrantes -do CAFRM não implicará em compromisso de tempo mínimo
de prestação de serviço, podendo, a qualquer tempo, serem licenciadas
a pedido ou ex oiiicio, a bem da disciplina.
Art. 12. Ao completar 3 (três) anos de Serviço Ativo, o Oficial ou
Praça do CAFRM será licenciado, ex oiiicio, caso não tenha sido prorrogado o período inicial de convocação para o Serviço Ativo.
Art. 13. O Ministro de Estado da Marinha poderá prorrogar o
período inicial de convocação para 6 Serviço Ativo por períodos de até
3 (três) anos, observado o limite total de 6 (seis) anos.
Art. 14. Ao Oficial ou Praça do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, após 9 (nove) anos em atividade, de acordo com as
necessidades do Serviço, poderá ser assegurada permanência definitiva
no Servico Ativo, na, situação de convocado, por ato do Ministro de Estado da Marinha, na forma que dispuser a regulamentação desta Lei.
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Art. 15. O Oficial ou Praça do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, ao ser licenciado nas condições estabelecidas no artigo
12, perceberá 6 (seis) soldos do posto ou graduação respectivo, como indenização financeira.
§ I? Aplica-se o disposto neste artigo ao Oficial ou Praça que for
licenciado após 6 (seis) ou 9 (nove) anos em Serviço Ativo na Marinha.
§ 2? O Oficial ou Praça que for licenciado nos termos do artigo 11
desta Lei não fará jus à indenização prevista no presente artigo.
Art. 16. O QAFO será constituído por Oficiais dos seguintes postos:
- Capitão-de- Fragata;
- Capitão-de-Corveta;
- Capitão-Tenente;
- Primeiro-Tenente; e
- Segundo-Tenente.
Art. 17. O QAFP será constituído por Praças das seguintes graduações:
- Suboficial;
- Primeiro-Sargento;
- Segundo-Sargento;
- Terceiro-Sargento; e
- Cabo.
Art. 18. Os Oficiais do QAFO poderão ter acesso gradual e sucessivo, até o posto limite fixado no artigo 16, desde que satisfeitas as
condições estabelecidas nesta Lei e em sua regulamentação.
Art. 19. As promoções dos Oficiais do QAFO serão efetivadas de
conformidade com as prescrições estabelecidas nesta Lei e em sua regulamentação.
§ I? As vagas em cada posto serão preenchidas:
a) de Primeiro-Tenente - por critério exclusivo de antigüidade;
b) de Capitão-Tenente - por critério exclusivo de antigüidade;
c) de Capitão-de-Corveta - por critério de 3 (três) vagas por merecimento e 1 (uma) por antigüidade; e
d) de Capitão-de-Fragata - por critério único de merecimento.
§ 2? Não terá acesso ao posto imediato o Oficial que:
I - estiver sujeito a processo no foro civil ou militar;
11 - desempenhar na vida civil atividades incompatíveis com a
sua qualidade de Oficial do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da
Marinha;
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I I I - professar doutrinas nocivas à disciplina e à ordem pública,
ou adotar princípio contrário às instituições sociais e políticas reinantes no País; e
IV - incorrer em falta grave que implique na proibição do uso dos
uniformes.
§ 3? O interstício em cada posto será:
- Segundo-Tenente - 3 (três) anos;
- Primeiro-Tenente - 6 (seis) anos;
- Capitão-Tenente - 6 (seis) anos; e
- Capitão-de-Corveta - 5 (cinco) anos.
§ 4?
No interesse do serviço o Ministro de Estado da Marinha poderá alterar os interstícios previstos no parágrafo anterior.
Art. 20. As promoções no QAFO far-se-ão nas mesmas épocas fixadas para os Oficiais da Ativa das Forças Armadas.
Art. 21. As promoções no QAFO serão efetivadas por ato do Ministro de Estado da Marinha até o posto de Capitão-Tenente e, as dos
demais postos, pelo Presidente da República.
Art. 22. As propostas de promoção no QAFO serão organizadas
por Comissão de Promoções de Oficiais e submetidas ao Ministro de
Estado da Marinha.
Art. 23. As promoções das Praças do QAFP serão efetivadas de
conformidade com as prescrições a serem estabelecidas na regularnentacão desta Lei.
Parágrafo único. As vagas em cada graduação serão preenchidas
de acordo com os critérios estabelecidos na regulamentação desta Lei.
Art. 24. As militares do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da
Marinha terão seus limites de idade de permanência na reserva ou na
atividade, quando convocadas, na forma que estabelecer a regulamentação desta Lei.
Art. 25. As despesas com a execução da presente Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários do Ministério da Marinha, sendo as
indenizações, nela previstas, atendidas pelos elementos de despesa correspondentes ao pagamento de pessoal militar na ativa.
Art. 26. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 27. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 7 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
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LEI N? 6.S0S, DE 7 DE JULHO DE 19S0
Cria cargos no Quadro Permanente do
Senado Federal, e dá outme providêncize.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu.sanciono a seguinte Lei:
Art. I? São criados no Quadro Permanente do Senado Federal, no
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código SF-DAS-100, estruturado nos termos da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, os seguintes cargos de provimento em comissão:

N? de cargos

1
3

Denominação

Código

Diretor da Subsecretaria de
Coordenação Legislativa do Congresso
Nacional
SF-DAS-101.4
SF-DAS-101.3
Assessor da Secretaria-Geral da Mesa

Art. 2? As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias do Senado Federal.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de julho de 19S0; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 6.S09, DE 7 DE JULHO DE 19S0
Cria e transforma cargos do Quadro
Permanente do Senado Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
Nacíonal, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É criado, no Quadro Permanente do Senado Federal, no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código SF-DAS·
100, estruturado nos termos da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
o cargo de provimento em comissão de Diretor da Secretaria de Serviços Especiais, Código SF-DAS-101.5.
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Art. 2? O cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria de Serviços Especiais, Código SF-DAS-IOlo4, é transformado no cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria de Engenharia, Código SF-DAS101.4.
Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
atendidas à conta das dotações orçamentárias do Senado Federal.
Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revoga-se as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI N? 6.810, DE 7 DE JULHO DE 1980
Inclui entre os beneficiados pela Lei n~
6.554, de 21 de agosto de 1978, nos termos
do diploma, os Ministros Togados, os
Juízes Auditores e os Auditores Substitutos da Justiça Militar, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O art. I? da Lei n? 6.554, de 21 de agosto de 1978, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? O disposto no art. I? do Decreto n? 5.137, de 5 de janeiro de 1927; nos arts. I?, 2? e 3? da Lei n? 3.058, de 22 de dezembro de 1956; e nos arts. I? e 2? da Lei n? 40477, de 12 de novembro de
1964, aplica-se aos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho,
aos Ministros Togados do Superior Tribunal. Militar, aos Juízes
Auditores e aos Juízes Auditores Substitutos, aos Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, aos Juízes Federais, aos Juízes
Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento, aos Juízes de
Trabalho Substitutos e aos Juízes de Direito do Distrito Federal e
de investidura federal no Estado do Rio de Janeiro, bem como às
pensões já concedidas a seus beneficiários pelo Montepio Civil
ou pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado, as quais serão pagas pelo Tesouro N acional.»
Art. 2?

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3~ -Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas

LEI N? 6.811, DE 8 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre a destinação da taxa judiciária de que trata o artigo 20 do
Decreto-lei n? 115, de 25 de janeiro de 1967.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federa) decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? A partir do exercício de 1980, o produto da taxa judiciária a que se refere o artigo 20 do Decreto-lei n? 115, de 25 de janeiro
de 1967, alterado pelo artigo 2? do Decreto-lei n? 246, de 28 de fevereiro
de 1967, destinar-se-á à construção do edifício-sede da Ordem dos Advogados do Erasil - Seção do Distrito Federal.
Parágrafo único. A taxa judiciária referida neste artigo será cobrada
.na' base de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, até o limite do valor
de referência vigente no Distrito Federal.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Erasília, em 8 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI N? 6.812, DE 9 DE JULHO DE 1980
Autorize:o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimos destinados à
elaboração e execução de programas de desenvolvimento urbano e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:"
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Art. I? É o Governo do Distrito Federal autorizado a contrair,
junto a instituições oficiais de crédito no País, empréstimos até o valor
de 2.055.000 UPC (dois milhões e cinqüenta e cinco mil Unidades Padrão
de Capital), no biênio de 1980/1981.
Art. 2? Os recursos serão aplicados na elaboração de projetos
de desenvolvimento urbano, na execução de obras e serviços de águas
pluviais e esgotos sanitários, pavimentação, na Ceilândia e Setor ((P»
de Taguatinga, Distrito Federal.
Art. 3? É igualmente autorizado o Governo do Distrito Federal
a garantir, com os impostos de sua competência, até o valor indicado
no art. I? e sem prejuízo do disposto nas Leis n?s 6.008, de 26 de dezembro de 1973, e 6.254, de 22 de outubro de 1975, os empréstimos concedidos pelas instituições oficiais de crédito a entidades de sua administração para os fins previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Objetivando a plena execução de garantia referida neste artigo, o Governo do Distrito Federal poderá conferir poderes
às entidades credoras para receberem, diretamente junto aos órgãos
competentes, na hipótese de inadimplência do Distrito Federal, as parcelas comprometidas de sua receita necessárias à cobertura das dívidas
vencidas e não pagas.
Art. 4? O Governo do Distrito Federal fica autorizado, ainda, a
garantir, com vinculação parcial de parcelas do Fundo de Participação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, as operações de crédito previstas nesta Lei.
Art. 5? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de julho de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 6.813, DE 10 DE JULHO DE 1980'
Dispõe sobre o transporte rodoviário
de cargas, e d_á _outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA" faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I?
A exploração do transporte rodoviário de cargas é privativa de transportadores autônomos brasileiros, ou a estes equiparados por lei ou convenção, e de pessoas jurídicas que tenham:
I - sede no Brasil;
II - pelo menos 4/5 (quatro quintos) do capital social, com direito
a voto, pertencentes a brasileiros; e
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direção e administração confiadas exclusivamente a brasilei-

ros.
§ l~ Havendo sócio estrangeiro, a pessoa jurídica de que trata este artigo será obrigatoriamente organizada sob a forma de sociedade
anônima, sendo o seu capital social representado por ações nominativas.
§ 2? Na hipótese do parágrafo anterior, os estatutos SOCIaiS não
poderão contemplar qualquer-forma de tratamento especial ao sócio estrangeiro, além das garantias normais, previstas em lei, para proteção
dos interesses dos acionistas minoritários.
§ 3? O disposto neste artigo não se aplica às pessoas que, na
data da publicação desta Lei, venham explorando o transporte rodoviário de cargas, as quais ficam obrigadas a integralizar 4/5 (quatro
quintos) dos futuros aumentos de capital social em ações ordinárias nominativas com subscritores brasileiros.

§ 4~ E dispensada a obrigação referida no parágrafo anterior, no
caso de aumentos relativos à correção da expressão monetária do capital, ou devidos à incorporação de reservas e lucros (Vetado).

Art. 2? Quanto ao transporte internacional de cargas entre o
Brasil e os países com redes rodoviárias interligadas, ficam ressalvados os direitos de reciprocidade assegurados em acordos ou convênios
bilaterais ou multilaterais, firmados pelo Governo brasileiro.

Art. 3~ As disposições desta Lei não se aplicam ao transporte de
carga própria.
Art.

4~

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.

5~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 10 de julho de 1980;
pública.

159~

da Independência e

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
Delfim Netto

92~

da Re-
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LEI N? 6.814, DE 5 DE AGOSTO DE 1980
Altera dispositivos da Lei n? 5.821, de
10 de novembro de 1972, que dispõe sobre
as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço sabre que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972 - Lei de Promoções dos Oficiais das Forças Armadas - passa a vigorar com as alterações constantes dos artigos seguintes.
Art. 2? O parágrafo único do artigo 15 passa a § 5?, sendo acrescentados ao referido artigo os seguintes parágrafos:
«§1? O Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Coronel definitivamente impossibilitado de ascender ao primeiro posto de Oficial-General, por não
possuir o curso exigido, permanecerá em seu Corpo, Quadro, Arma ou
Serviço, sem ocupar vaga, observado o disposto no parágrafo 3?
§ 2? O Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Coronel na situação prevista
no parágrafo anterior gozará dos direitos de sua antigüidade e ocupará
o mesmo lugar na escala hierárquica, substituindo-se a numeração ordinária pela designação «não numerado».
§ 3? O Poder Executivo fixará, de conformidade com o interesse
da respectiva Força singular, percentual dos Oficiais definitivamente
impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General, que deverão ser considerados não numerados, calculado sobre os efetivos de
Capitães-de-Mar-e-Guerra ou Coronéis existentes em Corpo, Quadro, Arma ou Serviço.
§ 4~ Os Oficiais não numerados, na forma do parágrafo anterior,
não serão computados nos limites dos efetivos fixados pela Lei de Efetivos da respectiva Força Arrnada.»
Art. 3?
Ficam acrescentados ao artigo 20 os parágrafos 5? e 6?
com a seguinte redação:
«5~ As vagas a que se refere o § 3? devem ser consideradas abertas na data em que o Oficial incidir em caso de transferência, ex
officio, para a reserva remunerada ou reforma, de conformidade com o
Estatuto dos Militares, ou, no caso de transferência para a reserva remunerada a pedido, na data em que o órgão competente para formalizar
o respectivo processo tiver conhecimento oficial do pedido de transferência.
§ 6? A partir da data da comunicação de que trata o parágrafo anterior, o Oficial será agregado ao respectivo Corpo, Quadro, Arma ou
Serviço».
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Art. 4? O artigo 39 passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 39. Será transferido ex oiiicio para a reserva remunerada
nos termos do Estatuto dos Militares:
a) o Oficial-General que, no posto, deixar de integrar, por uma única vez, a Lista de Escolha, quando nela tenha sido incluído OficialGeneral mais moderno, do respectivo Corpo, Quadro ou Serviço; e
b) o Capítão-de-Mar-e-Guerra ou Coronel que deixar de integrar,
por 2 (duas) vezes consecutivas, ou não, a'Lista de Escolha, quando nela tenha sido incluído Oficial mais moderno do respectivo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço»,
Art. 5? Ao Oficial-General e ao Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Coronel que já tenha deixado de integrar Lista da Escolha, anteriormente à
data da vigência desta Lei, será assegurada a aplicação das prescrições
previstas nas letras a e b do artigo 39, da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972, na redação original.
Art. 6? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Maxímíano Fonseca
Walter Pires
Délio Jardim de Mattos
LEI N? 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de
Imigração, e dé outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas
as condições desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais.
TiTULO I

Da Aplicação
Art. 2? Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos,
sócio-econômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional.
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Art. 3? A concessão do visto. a sua prorrogação ou transformação
ficarão sempre condicionadas aos interesses nacionais.

TÍTULO II
Da Admissão, Entrada e Impedimento
CAPÍTULO I
Da Admissão
Art. 4? Ao estrangeiro que pretenda entrar no território brasileiro poderá ser concedido visto:
I - de trânsito;
II - de turista;
III - temporário;
IV - permanente;
V - de cortesia;
VI - oficial; e
VII - diplomático.
Parágrafo único. O visto é individual e sua concessão poderá
estender-se a dependentes legais, observado o disposto no artigo 7?
Art. 5? Serão fixados em regulamento os requisitos para a obtenção dos vistos de entrada previstos nesta Lei.
Art. 6? A posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere
ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza. ou autorização de permanência no território brasileiro.
Art. 7? Não se concederá visto ao estrangeiro:
I - menor de dezoito anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a sua autorização expressa;
11 - considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais;
III - anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido
revogada;
IV - condenado ou processado em outro país por crime doloso.
passível de extradição segundo a lei brasileira; ou
V - que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo
Ministério da Saúde.
Art. 8? O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro
que. para atingir o país de destino. tenha de entrar em território brasileiro.
§ I? O visto de trânsito é válido para uma estada de até dez dias
improrrogáveis e uma só entrada.
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§ 2? Não se exigirá visto de trânsito ao estrangeiro em viagem
contínua, que só se interrompa para as escalas obrigatórias do meio de
transporte utilizado.
Art. 9? O visto de turista poderá ser concedido ao estrangeiro que
venha ao Brasil em caráter recreativo ou de visita, assim considerado
aquele que não tenha finalidade imigratória, nem intuito de exercício de
atividade remunerada.
Art. 10. Poderá ser dispensada a exigência de visto, prevista no
artigo anterior, ao turista nacional de país que dispense ao brasileiro
idêntico tratamento.
Parágrafo único
A reciprocidade prevista neste artigo será, em
todos os casos, estabelecida mediante acordo internacional, que observará o prazo de estada do turista fixado nesta Lei.
Art. 11. A empresa transportadora deverá verificar, por ocasião
do embarque, no exterior, a documentação exigida, sendo responsável,
no caso de irregularidade apurada no momento da entrada, pela saída
do estrangeiro, sem prejuízo do disposto no artigo 124, item VI.
Art. 12. O prazo de estada do turista será de até noventa dias.
Parágrafo único. O prazo poderá ser reduzido, em cada caso, a
critério do Ministério da Justiça.
Art. 13. O visto temporário podará ser concedido ao estrangeiro
que pretenda vir ao Brasil:
I - em viagem cultural ou em missão de estudos;
Il - em viagem de negócios;
III - na condição de artista ou desportista;
IV - na condição de estudante;
V - na condição de cientista, professor, técnico ou profissional
de outra categoria, sob o regime de contrato ou a serviço do Governo
brasileiro; e
VI - na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira.
Art. 14. O prazo de estada no Brasil, nos casos dos itens Il e III
do artigo 13, será de até noventa dias, e, nos demais, salvo o disposto
no parágrafo único deste artigo, o correspondente à duração da missão,
do contrato, ou da prestação de serviços, comprovada perante a autoridade consular, observado o disposto na Iegislacão trabalhista.
Parágrafo único. No caso do item IV do artigo 13 o prazo será de
até um ano, prorrogável, quando for o caso, mediante prova do aproveitamento escolar e da matrícula.

Art. 15. Ao estrangeiro referido nos itens III ou V do artigo 13 só
se concederá o visto se satisfizer as exigências especiais estabelecidas
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pelo Conselho Nacional de Imigração e for parte em contrato de trabalho visado pelo Ministério do Trabalho, salvo no caso de comprovada
prestação de serviço ao Governo brasileiro.
Art. 1C. O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro
que pretenda se fixar definitivamente no Brasil.
Parágrafo único. A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-obra especializada aos vários setores da economia nacional, visando ao aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia
e à captação de recursos para setores específicos.
Art. 17'. Para obter visto permanente o estrangeiro deverá satisfazer, além dos requisitos referidos no artigo 5?, às exigências de caráter
especial previstas nas normas de seleção de imigrantes, estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Imigração.
Art. l S. A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada, por prazo não superior a cinco anos, ao exercício de atividade certa
e à fixação em região determinada do território brasileiro.
Art. 19. O Ministério das Relações Exteriores definirá os casos de
concessão, prorrogação ou dispensá dos vistos diplomáticos, oficial e
de cortesia.
Art. 20. Pela concessão de visto cobrar-se-ao emolumentos consulares, ressalvados:
r' - os regulados por acordos que concedam gratuidade.
11 - os vistos de cortesia, oficial ou diplomático;
In - os vistos de trânsito, temporário ou de turista, se concedidos
a titulares de passaporte diplomático ou de serviço.
Parágrafo único.
A validade para a utilização de qualquer dos
vistos é de noventa dias, contados da data de sua concessão, podendo
ser prorrogada pela autoridade consular uma só vez, por igual prazo,
cobrando-se os emolumentos devidos.
Art. 21. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade
contígua ao território brasileiro, respeitados os interesses da segurança
nacional, poder-se-á permitir a entrada nos municípios fronteiriços a
seu respectivo país, desde que apresente prova de identidade.
§ I? Ao estrangeiro, referido neste artigo, que pretenda exercer
atividade remunerada ou freqüentar estabelecimento de ensino naqueles municípios, será fornecido documento especial que o identifique e
caracterize a sua condição, e, ainda, carteira de trabalho e previdência
social, quando for o caso.
§ 2? . Os documentos referidos no parágrafo anterior não conferem
o direito de residência no Brasil, nem autorizam o afastamento dos limites territoriais daqueles municípios.
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CAPÍTULO II
Da Entrada
Art. 22. A entrada no território brasileiro far-se-á somente pelos
locais onde houver fiscalização dos órgãos competentes dos Ministérios
da Saúde, da Justiça e da Fazenda.
Art. 23. O transportador ou seu agente responderá, a qualquer
tempo, pela manutenção e demais despesas do passageiro em viagem
contínua ou do tripulante que não estiver presente por ocasião da saída
do meio de transporte, bem como pela retirada dos mesmos do território brasileiro.
Art. 24. Nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá
afastar-se do local de entrada e inspeção sem que o seu documento de
viagem e o cartão de entrada e saida hajam sido visados.
Art. 25. Não poderá ser resgatado no Brasil, sem prévia autorização do Ministério da Justiça, o bilhete de viagem do estrangeiro que
tenha entrado no território brasileiro na condição de turista ou em trânsito.

CAPÍTULO UI
Do Impedimento
Art. 28. O visto concedido pela autoridade consular configura mera expectativa de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do
estrangeiro ser obstado ocorrendo qualquer dos casos do artigo Tt , ou a
inconveniência de sua presença no território brasileiro, a critério do
Ministério da Justiça.
§ 1~ O estrangeiro que se tiver retirado do Pais sem recolher a
multa devida em virtude desta Lei, não poderá reentrar sem efetuar o
seu pagamento, acrescido de correção monetária.
§ 2~ O impedimento de qualquer dos integrantes da familia poderá
estender-se a todo o grupo familiar.
Art. 27. A empresa transportadora responde, a qualquer tempo,
pela saida do clandestino e do impedido.
Parágrafo único. Na impossibilidade da saída imediata do impedido ou do clandestino, o Ministério da Justiça poderá permitir a sua
entrada condicional, mediante termo de responsabilidade firmado pelo
representante da empresa transportadora. que lhe assegure a manutenção, fixados o prazo de estada e o local em que deva permanecer o imo
pedido, ficando o clandestino custodiado pelo prazo máximo de trinta
dias, prorrogável por igual periodo.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

67

TÍTULO III
Da Condição de Asilado
Art. 2~. O estrangeiro admitido no território brasileiro na condição
de asilado político ficará sujeiro, além dos deveres que lhe forem impostos pelo Direito Internacional, a cumprir as disposições da legislação vigente e as que o Governo brasileiro lhe fixar.
Art. 29. O asilado não poderá sair do País sem prévia autorização
do Governo brasileiro.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na renúncia ao asilo e impedirá o reingresso nessa condição.

TÍTULO IV
Do Registro e suas Alterações
CAPÍTULO I
Do Registro
Art. 30. O estrangeiro admitido na condição de permanente, de
temporário (art. 13, itens I, e de IV a VII, ou de asilado, é obrigado a
registrar-se no Ministério da Justiça, dentro dos trinta dias seguintes à
entrada ou à concessão do asilo e a identificar-se pelo sistema datiloscópico, ·observadas as disposições regulamentares.
Art. 31. O nome e a nacionalidade do estrangeiro, para o efeito de
registro, serão os constantes do documento de viagem.
Art. 32. O titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia, acreditado junto ao Governo brasileiro, ou cujo prazo previsto de estada no
País seja superior a noventa dias, deverá providenciar seu registro no
Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O estrangeiro titular de passaporte de serviço,
oficial ou diplomático, que haja entrado no Brasil ao amparo de acordo
de dispensa de visto, deverá, igualmente, proceder ao registro mencionado neste artigo sempre que sua estada no Brasil deva ser superior a
noventa dias.
Art. 33. Ao estrangeiro registrado será. fornecido documento de
identidade.
Parágrafo único. A emissão de documento de identidade, salvo nos
casos de asilado ou de titular de visto de cortesia, oficial ou diplomático, está sujeita ao pagamento da taxa prevista na tabela de que trata o
artigo 130.
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CAPÍTULO II
Da Prorrogação do Prazo de Estada
Art. 34. Ao estrangeiro que tenha entrado na condição de turista,
temporário ou asilado, e aos titulares de visto de cortesia, oficial ou
diplomático, poderá ser concedida a prorrogação do prazo de estada no
Brasil.
Art. 35. A prorrogação do prazo de estada do turista não excederá
a noventa dias, podendo ser cancelada a critério do Ministério da Justiça.
CAPÍTULO UI
Da Transformação dos Vistos
Art. 3e. O titular do visto de que trata o artigo 13, item V, poderá
obter transformação do mesmo para permanente (art. 161, satisfeitas as
condições previstas nesta Lei e no seu Regulamento.
Parágrafo único. Na transformação do visto poderá aplicar-se o
disposto no artigo 18.
Art. 37. É vedada a legalização da estada de clandestino e de irregular, e a transformação em permanente, dos vistos de trânsito, de turista, temporário (art. 13, itens 1 a IV e VII e de cortesia.
Art. 38. O titular de visto diplomático ou oficial poderá obter
transformação desses vistos para temporário (art. 13, itens I a VI) ou
para permanente (art. 16), ouvido o Ministério das Relações Exteriores,
e satisfeitas as exigências previstas nesta Lei e no seu Regulamento.
Parágrafo único. A transformação do visto oficial ou diplomático
em temporário ou permanente importará na cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes daqueles vistos.
Art. 39. A solicitação da transformação de visto não impede a
aplicação do disposto no artigo 56, se o estrangeiro ultrapassar o prazo
legal de estada no território brasileiro.
Parágrafo único. Do despacho que denegar a transformação do
visto, caberá pedido de reconsideração na forma definida em Regulamento.
Art. 40. A transformação de vistos de que tratam os artigos 36 e
38 ficará sem efeito, se não for efetuado o registro no prazo de noventa
dias, contados da publicação, no Diário Oficial, do deferimento do pedido.
Art. 41. O titular de quaisquer dos vistos definidos nos artigos 8?,
9?, 10, 13 e 16 poderá ter os mesmos transformados para oficial ou diplomático.
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CAPÍTULO IV
Da Alteração de Assentamentos
Art. 42. O nome do estrangeiro, constante do registro (art. 30), poderá ser alterado:
I - se estiver comprovadamente errado;
II - se tiver sentido pejorativo ou expuser o titular ao ridículo; ou
III - se for de pronunciação e compreensão difíceis e puder ser
traduzido ou adaptado à prosódia da língua portuguesa.
§ I? O pedido de alteração de nome deverá ser instruído com a documentação prevista em Regulamento e será sempre objeto de investigação sobre o comportamento do requerente.
§ 2~ Os erros materiais no registro serão corrigidos de ofício.
§ 3? A alteração decorrente de desquite ou divórcio obtido em país
estrangeiro dependerá de homologação, no Brasil, da sentença respectíva.
§ 4? Poderá ser averbado no registro o nome abreviado usado pelo
estrangeiro como firma comercial registrada ou em qualquer atividade
profissional.
Art. 43. Compete ao Ministro da Justiça autorizar a alteração de
assentamentos constantes do registro de estrangeiro.

CAPÍTULO V
Da Atualização do Registro
Art. 44. A Junta Comercial, ao registrar firma de que participe
estrangeiro, remeterá ao Ministério da Justiça os dados de identificação do estrangeiro e os do seu documento de identidade emitido no
Brasíl.
Parágrafo único. Tratando-se de sociedade anônima, a providência
é obrigatória em relação ao estrangeiro que figure na condição de administrador, gerente ou diretor.
Art. 45. Os Cartórios de Regístro Civil remeterão, mensalmente,
ao Ministério da Justiça, cópia dos registros de casamento e de óbito de
estrangeiro.
Art. 4G. O estabelecimento hoteleiro, a empresa imobiliária, o
proprietário, locador, sublocador ou locatário de ímóvel e o síndíco de
edifício remeterão ao Ministério da Justiça os dados de identificação do
estrangeiro admitido na condição de hóspede, locatário, sublocatário ou
morador.
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Art. 47. Salvo o disposto no § I? do artigo 21, a admissão de estrangeiro a serviço de entidade pública ou privada, ou a matrícula em
estabelecimento de ensino de qualquer grau, só se efetivará se o mesmo
estiver devidamente registrado (art. 30).
Parágrafo único. As entidades a que se refere este artigo remeterão ao Ministério da Justiça, que dará conhecimento ao Ministério do
Trabalho, quando for o caso, os dados de identificação do estrangeiro
admitidoou.matriculado, e comunicarão, à medida que ocorrer, o término do contrato de trabalho, sua rescisão ou prorrogação, bem como a
suspensão ou cancelamento da matrícula e a conclusão do curso.
CAPÍTULO VI
Do Cancelamento e do Restabelecimento do Registro
Art. 48. O estrangeiro terá o registro cancelado:
I - se obtiver naturalização brasileira;
II - se tiver decretada sua expulsão;
Ih - se requerer a saída do território brasileiro em caráter definitivo, renunciando, expressamente, ao direito de retorno previsto no
artigo 50;
IV - se permanecer ausente do Brasil por prazo superior ao previsto no artigo 50;
V - se ocorrer a transformação de visto de que trata o artigo 41;
VI - se houver transgressão do artigo 18, artigo 36, parágrafo
único, ou 98 a 100; e
VII - se temporário ou asilado, no término do prazo de sua estada
no território brasileiro.
§ I? O registro poderá ser restabelecido, nos casos dos itens I ou
H, se cessada a causa do cancelamento, e, nos demais casos, se o estrangeiro retornar ao território brasileiro com visto de que trata ° artigo
13 ou 16, ou obtiver a transformação prevista no artigo 38.
§ 2? Ocorrendo a hipótese prevista no item III deste artigo, o estrangeiro deverá proceder à entrega do documento de identidade para
estrangeiro e deixar o território brasileiro dentro de trinta dias.
§ 3? Se da solicitação de que trata o item III deste artigo resultar
isenção de ônus fiscal ou financeiro, o restabelecimento do registro dependerá, sempre, da satisfação prévia dos referidos encargos.
TÍTULO V
Da Saída e do Retorno
Art. 49. Não se exigirá visto de saída do estrangeiro que pretender
sair do território brasileiro.
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§ I? O Ministro da Justiça poderá, a qualquer tempo, estabelecer
a exigência de visto de saída, quando razões de segurança interna aconselharem a medida.
§i 2? Na hipótese do parágrafo anterior, o ato que estabelecer a exigência disporá sobre o prazo de validade do visto e as condições para a sua concessão.
§ 3? O asilado deverá observar o disposto no artigo 29.
Art. 50. O estrangeiro registrado como permanente, que se ausentar do Brasil, poderá regressar independentemente de visto se o fizer
dentro de dois anos.
Parágrafo único. A prova da data de saída, para os fins deste artigo, far-sa-a pela anotação aposta, pelo órgão competente do Ministério da Justiça, no documento de viagem do estrangeiro, no momento em
que o mesmo deixar o território brasileiro.
Art. 51. O estrangeiro registrado como temporário, que se ausentar do Brasil, poderá regressar independentemente de novo visto, se o
fizer dentro, do prazo de validade de sua estada no território brasileiro.
Art. 52. O estrangeiro titular de visto consular de turista, que se
ausentar do Brasil, poderá regressar independentemente de novo visto,
se o fizer dentro do prazo de estada, no território brasileiro, fixado no
visto.
TÍTULO VI
Do Documento de Viagem para Estrangeiro

Art. 53. São documentos de viagem o passaporte para estrangeiro
e o «Iaissez-passer.»
Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo são de
propriedade da União, cabendo a seus titulares a posse direta e o uso
regular.
Art. 54.. Poderá ser concedido passaporte para estrangeiro:
I - no Brasil:
a) ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida:
b) a nacional de país que não tenha representação diplomática ou
consular no Brasil, nem representante de outro país encarregado de
protegê-lo;
c) a asilado ou a refugiado, como tal admitido no Brasil.
II - no Brasil e no exterior, ao cônjuge ou à viúva de brasileiro
que haja perdido a nacionalidade originária em virtude do casamento.
Parágrafo único. A concessão de passaporte, no caso da letra b,
do item I deste artigo, dependerá de prévia consulta ao Ministério das
Relações Exteriores.
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Art. 55. O «Iaissez-passer» poderá ser concedido, no Brasil ou no
exterior, ao estrangeiro portador de documento de viagem emitido por
governo não reconhecido pelo Governo brasileiro, ou não válido para o
Brasil.
Parágrafo único. A concessão, no exterior, de «Iaissez-passer» a
estrangeiro registrado no Brasil como permanente, temporário ou asílado, dependerá de audiência prévia do Ministério da Justiça.
TÍTULO VII

Da Deportação
Art. 5€;. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro,
se este não se retirar voluntariamente do território brasileiro no prazo
fixado em Regulamento, será promovida sua deportação.
§ I? Será igualmente deportado o estrangeiro que infringir o disposto nos artigos 21 § 2?, 24, 36, parágrafo único, 97 a 100, §§ I? ou 2?
do artigo 103 ou artigo 104.
§ 2~ Desde que conveniente aos interesses nacionais, a deportação
far-se-á independentemente da fixação do prazo de que trata o caput
deste artigo.
Art. 57. A deportação consistirá na saída compulsória do estrangeiro.
Parágrafo único. A deportação far-se-á para o país da nacionalidade ou de procedência do estrangeiro. ou para outro que consinta em
recebê-lo.
Art. 5í;. Não sendo apurada a responsabilidade do transportador
pelas despesas com a retirada do estrangeiro, nem podendo este ou terceiro por ela responder, serão as mesmas custeadas pelo Tesouro Nacional.
Art. 59. O estrangeiro poderá ser dispensado de quaisquer penalidades relativas à entrada ou estada irregular no Brasil ou formalidade
cujo cumprimento possa dificultar a deportação.
Art. CO. O estrangeiro, enquanto não se efetivar a deportação, poderá ser recolhido à prisão por ordem do Ministro da Justiça, pelo prazo de sessenta dias.
Parágrafo único. Sempre que não for possível, dentro do prazo
previsto neste artigo, determinar-se a identidade do deportando ou
obter-se documento de viagem para promover a sua retirada, a prisão
poderá serprorrogada por igual período, findo o qual será ele posto em
liberdade, aplicando-se o disposto no artigo 72.
Art. 81. Não sendo exeqüível a deportação ou quando existirem
indícios sérios de periculosidade ou indeseiabilídade do estrangeiro,
proceder-se-á a sua expulsão.
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Art. 62. Não se procederá à deportação se implicar em extradição
inadmitida pela lei brasileira.
Art. C3. O deportado só poderá reingressar no território brasileiro
se ressarcir o Tesouro Nacional, com correção monetária, das despesas
com a sua deportação e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa
devida à época, também corrigida.

TÍTULO VIII

Da Expulsão
Art. G4. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a
tranqü ilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo
procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais.
Parágrafo único. É passível, também, de expulsão o estrangeiro
que:
a) praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no
Brasil;
b) havendo entrado no território brasileiro com infração à lei, dele
não se retirar no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo
aconselhável a deportação;
c) entregar-se à vadiagem ou à mendicância; ou
d) desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro.
Art. G5. Caberá exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação.
Parágrafo único. A medida expulsória ou a sua revogação far-se-á
por decreto.
Art. eGo Desde que conveniente ao interesse nacional, a expulsão
do estrangeiro poderá efetivar-se ainda que haja processo ou tenha
ocorrido condenação.
Art. 87. Os órgãos do Ministério Público remeterão ao Ministério
da Justiça, de ofício, até trinta dias após o trânsito em julgado, cópia
da sentença condenatória de estrangeiro autor de crime doloso ou de
qualquer crime contra a segurança nacional, a ordem política ou social,
a economia popular, a moralidade ou a saúde pública, assim como da
folha de antecedentes penais constantes dos autos.
Parágrafo único. O Ministro da Justiça, recebidos os documentos
mencionados neste artigo, determinará a instauração de inquérito para
a expulsão do estrangeiro.
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Art. GS. O Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão, por noventa dias, do estrangeiro submetido a processo de
expulsão e, para concluir o inquérito ou assegurar a execução da medida, prorrogá-la por igual prazo.
Parágrafo único. Em caso de medida interposta junto ao Poder Judiciário que suspenda, provisoriamente, a efetivação do ato expulsório,
o prazo de prisão de que trata a parte final do caput deste artigo ficará interrompido, até ~ decisão definitiva do Tribunal a que estiver submetido o feito.
Art. G9. Compete ao Ministro da Justiça, de ofício ou acolhendo
solicitação fundamentada, determinar a instauração de inquérito para a
expulsão do estrangeiro.
Art. 70. Nos casos de infração contra a segurança nacional, a ordem política ou social e a economia popular, assim como nos casos de
comércio, posse ou facilitação de uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou de desrespeito a proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro, o inquérito será sumário e não excederá o prazo de quinze dias, dentro do qual
fica assegurado ao expulsando o direito de defesa.
Art. 71. Salvo as hipóteses previstas no artigo anterior, caberá pedido de reconsideração no prazo de dez dias a contar da publicação do
decreto de expulsão no Diário Oficial da União.
Art. 72. O estrangeiro, cuja prisão não se torne necessária, ou que
tenha o prazo desta vencido, permanecerá em liberdade vigiada. em lugar designado pelo Ministro da Justiça. e guardará as normas de comportamento que lhe forem estabelecidas.
Parágrafo único. Descumprida qualquer das normas fixadas de
conformidade com o disposto neste artigo ou no seguinte, o Ministro da
Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão administrativa
do estrangeiro, cujo prazo não excederá a noventa dias.
Art. 73. O Ministro da Justiça poderá modificar, de ofício ou a pedido, as normas de conduta impostas ao estrangeiro e designar outro
lugar para a sua residência.
Art. 74. Não se procederá à expulsão se -implicar em extradição
inadmitida pela lei brasileira.

TÍTULO IX
Da Extradição
Art. 75. A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se fundamentar em convenção, tratado ou quando prometer ao
Brasil a reciprocidade.
Art. 7C. Não se concederá a extradição quando:
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I - se tratar de brasileiro, salvo se a aquisição dessa nacíonalidade verificar-se após o fato que motivar o pedido;
II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no
Brasil ou no Estado requerente;
III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o
crime imputado ao extraditando;
IV - a lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão igualou
inferior a um ano;
V - o extraditando estiver a responder a processo ou já houver
sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;
VI - estiver extinta a punibilidade pela prescrição segundo a lei
brasileira ou a do Estado requerente;
VII - o fato constituir crime político; e
VIII - o extraditando houver de responder, no Estado requerente,
perante Tribunal ou Juízo de exceção.
§ 1 ~ A exceção do item VII não impedirá a extradição quando o
fato constituir, principalmente, infração da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal.
§ 2~ Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal a
apreciação do caráter da infração.
§ 3~ O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crimes políticos os atentados contra Chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem assim os atos de anarquismo, terrorismo, sabotagem, seqüestro de pessoa, ou que importem propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem política ou social.
Art. 77. São condições para concessão da extradição:
I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente
ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado; e
II - existir sentença final de privação deIiberdade, ou estar a prisão do extraditando autorizada por juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado requerente, salvo o disposto no artigo 81.
Art. 78. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo
território a infração foi cometida.
§ 1 ~ Tratando-se de crimes diversos, terão preferência sucessivamente:
I - o Estado requerente em cujo território haja sido cometido o
crime mais grave, segundo a lei brasileira;
II - o que em primeiro lugar houver pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica; e
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III - O Estado de origem, ou, na sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos.
§ 2? Nos casos não previstos decidirá sobre a preferência o Governo brasileiro.
§ 3~ Havendo tratado ou convenção com algum dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no 'que disserem respeito à preferência de que trata este artigo.
Art. 79. A extradição será requerida por via diplomática ou, na falta
de agente diplomático do Estado que a requerer, diretamente de Governo
a Governo, devendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica ou a
certidão da sentença condenatória, da di? pronúncia ou da que decretar
a prisão preventiva, proferida por juiz ou autoridade competente. Esse
documento ou qualquer outro que se juntar ao pedido conterá indicações precisas sobre o local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso, identidade do extraditando, e, ainda, cópiadostextos legais sobre o crime, a pena e sua prescrição.
§ l~ O encaminhamento do pedido por via diplomática confere autenticidade aos documentos.
§ 2? Não havendo tratado ou convenção que disponha em contrário,
os documentos indicados neste artigo serão acompanhados de versão oficialmente feita para o idioma português no Estado requerente.

Art. 80. O Ministério das Relações Exteriores remeterá o pedido ao
Ministério da Justiça, que ordenará a prisão do extraditando colocando-o
à disposição do Supremo Tribunal Federal.
Art. ô1. Em caso de urgência, poderá ser ordenada a prisão preventiva do extraditando desde que pedida, em termos hábeis, qualquer que
seja o meio de comunicação, por autoridade competente, agente diplomático ou consular do Estado requerente.
§ 1~ O pedido, que noticiará o crime cometido, deverá
fundamentar-se em sentença condenatória, auto de prisão em flagrante,
mandado de prisão ou, ainda, em fuga do indiciado.
§ 2~ Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido em noventa dias, na conformidade do artigo 79.
§ 3? A prisão com base neste artigo não será mantida além do prazo
referido no parágrafo anterior, nem se admitiránovo pedido pelo mesmo
fato sem que a extradição haja sido formalmente requerida.
Art. 82. Nenhuma extradição sera concedida sem prévio pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e
procedência, não cabendo recurso da decisão.
Art. 83. Efetivada a prisão do extraditando (artigo 80), o pedido será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
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Parágrafo único. A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidas a liberdade vigiada, a
prisão domiciliar, nem a prisão-albergue.
Art. 84. Ao receber o pedido, o Relator designará dia e hora para o
interrogatório do extraditando e, conforme o caso, dar-lhe-á curador ou
advogado. se não o tiver, correndo do interrogatório o prazo de dez dias
para a defesa.
§ I? Adefesa versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito
de forma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição.
§ 2? Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a
requerimento do Procurador-Geral da República, poderá converter o
julgamento em diligência para suprir a falta no prazo improrrogável, de
sessenta dias, decorridos os quais o pedido será julgado independentemente da diligência.
§ 3? O prazo referido no parágrafo anterior correrá da data da notificação que o Mínistério das Relações Exteriores fizer à Missão Diplomática do Estado requerente.
Art. 85. Concedida a extradição, será o fato comunicado através
do Ministério das Relações Exteriores à Missão Diplomática do Estado requerente que, no prazo de sessenta dias da comunicação, deverá
retirar o extraditando do território brasileiro.
Art. 8e. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território brasileiro no prazo do artigo anterior, será ele posto em liberdade, sem
prejuízo de responder a processo de expulsão se o motivo da extradição o
recomendar.
Art. 87. Negada a extradição não se admitirá novo pedido baseado
no mesmo fato.
Art. 88. Quando o extraditando estiver sendo processado, ou tiver
sido condenado. no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do
processo ou do cumprimento da pena, ressalvado, entretanto, o disposto
no artigo 66.
Parágrafo único. A entrega do extraditando ficará igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco a sua vida por causa de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.
Art. 89. O Governo poderá entregar o extraditando ainda que responda a processo ou esteja condenado por contravenção.
Art. 90. Não será efetivada a entrega sem que o Estado requerente
assuma o compromisso:
I - de não ser o extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao pedido;
II - de computar o tempo de prisão que, no Brasil, foi imposta por
força da extradição;
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UI - de comutar em pena privativa de liberdade a pena corporal ou
de morte, ressalvados, quanto à última, os casos em que a lei brasileira
permitir a sua aplicação;
IV - de não ser o extraditando entregue, sem consentimento do Erasil, a outro Estado que o reclame; e
V - de não considerar qualquer motivo político para agravar a pena.
Art. 91. A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras
e respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos
do crime encontrados em seu poder.
Parágrafo único. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo
poderão ser entregues independentemente da entrega do extraditando.
Art. 92. O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar,
será detido mediante pedido feito diretamente por via diplomática, e de
novo entregue sem outras formalidades.
Art. 93. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido, pelo
Ministro da Justiça, o trânsito, no território brasileiro, de pessoas extraditadas por E stados estrangeiros, bem assim o da respectiva guarda, mediante apresentação de documentos comprobatórios de concessão da medida.

TÍTULO X
Dos Direitos e Deveres do Estrangeiro
Art. 94. O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos
reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis.
Art. 95. Sempre que lhe for exigido por qualquer autoridade ou seu
agente, o estrangeiro deverá exibir documento comprobatório de sua estada legal no território brasileiro.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo e dos artigos 42,44,46 e 47,
o documento deverá ser apresentado no original.
Art. 9(;. O exercício de atividade remunerada e a matrícula em estabelecimento de ensino são permitidos ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nesta Lei e no seu Regulamento.
Art. 97. Ao estrangeiro que se encontra no Brasil ao amparo de visto
de turista, de trânsito ou temporário de que trata o artigo 13, item IV, bem
como aos dependentes de titulares de quaisquer vistos temporários é vedado o exercício de atividade remunerada. Ao titular de visto temporário
de que trata o artigo 13, item VI, é vedado o exercício de atividade remunerada por fonte brasileira.
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Art. 98. Ao estrangeiro titular de visto temporário e ao que se encontre no Brasil na condição do artigo 21, § 1~, é vedado estabelecer-se
com firma individual. ou exercer cargo ou função de administrador, gerente ou diretor de sociedade comercial ou civil, bem como inscrever-se
em entidade fiscalizadora do exercicio de profissão regulamentada.
Art. 99. O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob regime de contrato, só poderá exercer atividade junto à entidade pela qual foi
contratado, na oportunidade da concessão do visto, salvo autorização
expressa do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho.
Art. 100. O estrangeiro admitido na forma do artigo 18, ou do artigo
36, parágrafo único, para o desempenho de atividade profissional certa, e
a fixação em região determinada, não poderá, dentro do prazo que lhe for
fixado na oportunidade da concessão ou da transformação do visto, mudar de domicilio nem de atividade profissional, ou exercê-la fora daquela
região, salvo em caso excepcional, mediante autorização prévia do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho, quando necessário.
Art. 101. O estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Ministério da Justiça a mudança do seu domicílio ou residência, devendo fazêlo nos trinta dias imediatamente seguintes à sua efetivação.
Art. 102. O estrangeiro que adquirir nacionalidade diversa da constante do registro (art. SO) deverá, nos noventa dias seguintes, requerer a
averbação da nova nacionalidade em seus assentamentos.
Art. lOS. O portador de visto de cortesia, oficial ou diplomático, só
poderá exercer atividade remunerada em favor do Estado estrangeiro, organização ou agência internacional de caráter intergovernamental a
cujo serviço se encontre no País, ou do Governo ou de entidade brasileiros. mediante instrumento internacional firmado com outro Governo
que encerre cláusula específica sobre o assunto.
§ 1 ~ O serviçal com visto de cortesia só poderá exercer atividade remunerada a serviço particular de titular de visto de cortesia, oficial ou
diplomático.
§.2? A missão. organização ou pessoa, a cujo serviço se encontra o
serviçal, fica responsável pela sua saída do território brasileiro, no prazo
de trinta dias, a contar da data em que cessar o vínculo empregatício, sob
pena de deportação do mesmo.
§ S~ Ao titular de quaisquer dos vistos referidos neste artigo não se
aplica o disposto na legislação trabalhista brasileira.
Art. 104. Ao estrangeiro que tenha entrado no Brasil na condição de
turista ou em trânsito é proibido o engajamento como tripulante êm porto
brasileiro, salvo em navio de bandeira de seu País. por viagem não redonda, a requerimento do transportador ou do seu agente, mediante autorização do Ministério da Justiça.
Art. 105. É vedado ao estrangeiro:
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I - ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional,
inclusive nos serviços de navegação fluvial e lacustre;
II - ser proprietário de empresa jornalística de qualquer espécie,
e de empresas de televisão e de radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprietaría dessas empresas;
III - ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das
empresas mencionadas no item anterior;
IV - obter concessão ou autorização para a pesquisa, prospecção,
exploração e aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica;
V - ser proprietário ou explorador de aeronave brasileira, ressalvado o disposto na legislação especifica;
VI - ser corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro e despachante aduaneiro;
VII - participar da administração ou representação de sindicato
ou associação profissional, bem como de entidade fiscalizadora do
exercício de profissão regulamentada;
VIII - ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais;
IX - possuir, manter ou operar, mesmo como amador, aparelho
de radiodifusão, de radiotelegrafia e similar, salvo reciprocidade de tratamento; e
X - prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e também aos estabelecimentos de internação coletiva.
§ 1? O disposto no item I deste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca.
§ 2? Ao português, no gozo dos direitos e obrigações previstos no
Estatuto da Igualdade, apenas lhe é defeso:
a) assumir a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas mencionadas no item II deste artigo;
b) ser proprístário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive de navegação fluvial e lucustre, ressalvado o disposto no parágrafo anterior; e
c) prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares.
Art. 106. O estrangeiro admitido no território brasileiro não pode
exercer atividade de natureza política, nem se imiscuir, direta ou indiretamente, nos negócios públicos do Brasil, sendo-lhe especialmente vedado:
I - organizar, criar ou manter sociedade ou quaisquer entidades
de caráter político, ainda que tenham por fim apenas a propaganda ou
a difusão, exclusivamente entre compatriotas, de idéias, programas ou
normas de ação de partidos políticos do país de origem;
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n·- exercer ação individual, junto a compatriotas ou não, no sentido de obter, mediante coação ou constrangimento de qualquer natureza, adesão a idéias, programas ou normas de ação de partidos ou facções políticas de qualquer país;
In - organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões de qualquer natureza, ou deles participar, com os fins a que se referem os
itens I e II deste artigo.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao
português beneficiário do Estatuto da Igualdade ao qual tiver sido reconhecido o gozo de direitos políticos.
Art. lO? Ê lícito aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, religiosos, recreativos, beneficentes ou de assistência, filiarem-se
a clubes sociais e desportivos, e a quaisquer outras entidades com
iguais fins, bem como participarem de reunião comemorativa de datas
nacionais ou acontecimentos de significação patriótica.
Parágrafo único. As entidades mencionadas neste artigo, se constituídas de mais de metade de associados estrangeiros, somente poderão funcionar mediante autorização do Ministro da Justiça.
Art. lOS. A entidade que houver obtido registro mediante falsa
declaração de seus fins, ou que passar, depois de registrada, a exercer
atividades proibidas, terá sumariamente cancelado o seu registro pelo
Ministro da Justiça, e seu funcionamento será suspenso até que seja judicialmente dissolvida.
Art. 109. O Ministro da Justiça poderá, sempre que considerar
conveniente aos interesses nacionais, impedir a realização, por estrangeiros, de conferências, congressos e exibições artísticas ou folclóricas.
TíTULO XI

Da Naturalização
CAPíTULO I
Das Condições
Art. 110. A concessão da naturalização nos casos previstos no art.
145, item II, alínea "b", da Constituição, é faculdade exclusiva do Poder Executivo e far-sa-á mediante PortarÍa do Ministro da Justica.
Art. 111. São condições para a concessão da naturalização:
I - capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - ser registrado Cama permanente no Brasil;
In - residência contínua no território brasileiro, pelo prazo
mínimo de quatro anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização;
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IV - ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando;
V - exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e da família;
VI - bom procedimento;
VII - inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no
Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente considerada, superior a um ano; e
VIH - boa saúde.
§ 1~ Verificada, a qualquer tempo, a falsidade ideológica on material de quaisquer dos requisitos exigidos neste artigo ou nos artigos 112
e 113 desta Lei, será declarado nulo o ato de naturalização sem prejuízo
da ação penal cabível pela infração cometida.
§ 2~ A declaração de nulidade a que se refere o parágrafo anterior
processar-se-á administrativamente, no Ministério da Justiça, de ofício
ou mediante representação fundamentada, concedido ao naturalizado,
para defesa, o prazo de quinze dias, contados da notificação.
Art. 112. O prazo de residência fixado no artigo 111, item IH, poderá ser reduzido se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes
condições:
I - ter filho ou cônjuge brasileiro;
H - ser filho de brasileiro;
HI - haver prestado ou poder prestar serviços relevantes ao Erasil, a juízo do Ministro da Justiça;
IV - recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou
artística; ou
V - ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel, cujo valor seja
igual, pelo menos, a mil vezes o maior valor de referência; ou ser industrial que disponha de fundos de igual valor; ou possuir cota ou
ações integralizadas de montante, no mínimo, idêntico, em sociedade
comercial ou civil, destinada, principal e permanentemente, à exploração de atividade industrial ou agrícola.
Parágrafo único. A residência será, no mínimo, de um ano, nos casos dos itens I a IH; de dois anos, no do item IV; e de três anos, no do
item V.
Art. 113. Dispensar-se-á o requisito da residência, exigindo-se apenas a estada no Brasil por trinta dias, quando se tratar:
I - de cônjuge estrangeiro casado há mais de cinco anos com diplomata brasileiro em atividade; ou
H - de estrangeiro que, empregado em Missão Diplomática ou em
Repartição Consular do Erasil, contar mais de dez anos de serviços
ininterruptos.
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Art. 114. O estrangeiro que pretender a naturalização deverá
requerê-la ao Ministro da Justiça, declarando: nome por extenso, naturalidade, nacionalidade, filiação, sexo, estado civil, dia, mês e ano de
nascimento, profissão, lugares onde haja residido anteriormente no
Brasil e no exterior, se satisfaz o requisito a que alude o artigo 111,
item VII e se deseja ou não traduzir ou adaptar o seu nome à língua
portuguesa.
Parágrafo único. Qualquer mudança de nome ou do prenome, posteriormente à naturalização, só por exceção e motivadamente será permitida, mediante autorização do Ministro da Justiça.
Art. 115. O estrangeiro admitido no Brasil durante os primeiros
cinco anos de vida, estabelecido definitivamente no território brasileiro, poderá, enquanto menor, requerer ao Ministro da Justiça, por intermédio de seu representante legal, a emissão de certificado provisório de
naturalização, que valerá como prova de nacionalidade brasileira até
rlni~ ::111m:: npnf}is de atingida a maioridade.
Parágrafo único. A naturalização se tornará definitiva se o titular
do certificado provisório, até dois anos após atingir a maioridade, confirmar expressamente a intenção de continuar brasileiro, em requerimento dirigido ao Ministro da Justiça.
Art. 116. O requerimento de que trata o artigo 114, dirigido ao Ministro da Justiça, será apresentado, no Distrito Federal, Estados e Territórios, ao órgão competente do Ministério da Justiça, que procederá à
sindicância sobre a vida pregressa do naturalizando e opinará quanto
à conveniência da naturalização.
Art. 117. Recebido o processo pelo dirigente do órgão competente
do Ministério da Justiça, poderá ele determinar, se necessário, outras
diligências. Em qualquer hipótese, o processo deverá ser submetido,
com parecer, ao Ministro da Justiça.
Parágrafo único. O dirigente do órgão competente do Ministério da
Justiça determinará o arquivamento do pedido, se o naturalizando não
satisfizer, conforme o caso, a qualquer das condições previstas no artigo 111 ou 115, cabendo reconsideração desse despacho; se o arquivamento for mantido, poderá o naturalizando recorrer ao Ministro da Justiça: em ambos os casos, o prazo é de trinta dias contados da publicação do ato.
Art. 118. Publicada no Diário Oficial a Portaria de naturalização,
será ela arquivada no órgão competente do Ministério da Justiça, o
qual emitirá certificado relativo a cada naturalizando, que será entregue na forma fixada em Regulamento.
Parágrafo único. A naturalização ficará sem efeito se o certificado
não for solicitado pelo naturalizando, no prazo de doze meses, contados
da data da publicação do ato, salvo motivo de força maior devidamente
comprovado.
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Art. 119. No curso do processo de natura lízacão, poderá qualquer
do povo impugná-la, desde que o faça fundamentadamente.
Art. 120. A satisfação das condições previstas nesta Lei não assegura ao estrangeiro direito à naturalização.
CAPÍTULO II
Dos Efeitos da N aturalização
Art. 121. A naturalização, salvo a hipótese do artigo 115, só produzirá efeitos após a entrega do certificado e confere ao naturalizado o
gozo de todos os direitos civis e políticos, excetuados os que a Constituição Federal atribui exclusivamente ao brasileiro nato.
Art. 122. A naturalização não importa aquisição da nacionalidade
brasileira pelo cônjuge e filhos do naturalizado, nem autoriza que estes
entrem ou se radiquem no Brasil sem que satisfaçam as exigências desta Lei.
Art. 123. A naturalização não extingne a responsabilidade civil
ou penal a que o naturalizando estava anteriormente sujeito em qualquer outro país.
TÍTULO XII

Das Infrações, Penalidades e seu Procedimento
CAPÍTULO I
Das Infrações e Penalidades
Art. 124. Constitui infração, sujeitando o infrator às penas aqui
cominadas:
I - entrar no território brasileiro sem estar antorizado (clandestino); Pena: deportação.
II - demorar-se no território brasileiro após esgotado o prazo legal
de estada;
Pena: multa de um décimo do maior valor de referência, por dia de
excesso, até o máximo de dez vezes o maior valor de referência, e deportação, caso não saia no prazo fixado.
III - deixar de registrar-se no órgão competente, dentro do prazo
estabelecido nesta Lei (artigo 30);
Pena: multa de um décimo do maior valor de referência, por dia de
excesso. até o máximo de dez vezes o maior valor de referência.
IV - deixar de cumprir o disposto nos artigos 95, 101 e 102;
Pena: multa de duas a dez vezes o maior valor de referência.
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v - deixar a empresa transportadora de atender à manutenção ou
promover a saída do território brasileiro do clandestino ou do impedido
(artigo 27);
Pena: multa de trinta vezes o maior valor de referência, por estrangeiro ,
VI - transportar para o Brasil estrangeiro que esteja sem a documentação em ordem;
Pena: multa de dez vezes o maior valor de referência, por estrangeiro, e sua retirada do território brasileiro.
VII - empregar ou manter a seu serviço estrangeiro em situação
irregular ou impedido de exercer atividade remunerada;
Pena: multa de trinta vezes o maior valor de referência, por estrangeiro.
VIII - infringir o disposto nos artigos 21, § 2~, 24, 97, 103, §§ 1~ ou
2~ e 104;
Pena: deportação,
IX - infringir o disposto no artigo 25;
Pena: multa de cinco vezes o maior valor de referência para o resgatador e deportação para o estrangeiro.
X ..:.- infringir o disposto nos artigos 18, 36, parágrafo único, ou 98
a 100;
Pena: cancelamento do registro e deportação.
XI - infringir o disposto nos artigos 105 ou 106;
Pena: detenção de um a três anos e expulsão.
XII - introduzir estrangeiro clandestinamente ou ocultar clandestino ou irregular;
Pena: detenção de um a três anos e, se o infrator for estrangeiro,
expulsão.
XIII - fazer declaração falsa em processo de transformação de
visto, de registro, de alteração de assentamentos, de naturalização, ou
para a obtenção de passaporte para estrangeiro, «Iaissez-passer», o-q,
quando exigido. visto de saída:
Pena: reclusão de um a cinco anos e, se o infrator for estrangeiro,
expulsão.
XIV - infringir o disposto nos artigos 44 a 47;
Pena: multa de cinco a dez vezes o maior valor de referência.
XV - infringir o disposto nos artigos 26, § 1~, ou 63;
Pena: deportação e, na reincidência, expulsão.
XVI - infringir ou deixar de observar qualquer disposição desta
Lei ou de seu Regulamento para a qual não seja cominada sanção especial;
Pena: multa de duas a cinco vezes o maior valor de referência.
Parágrafo único. As penalidades previstas no item XI aplicam-se
também aos diretores de entidades referidas no item I do artigo 10G.
Art. 125. As multas previstas neste Capítulo, nos casos de reineicia, poderão ter os respectivos valores aumentados do dobro ao quíntupIo.
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CAPÍTULO II
Do Procedimento para Apuração das Infrações
Art. 126. A infração punida com multa será apurada em processo
administrativo, que terá por base o respectivo auto, conforme se dispuser em Regulamento.
Art. 127. No caso do artigo 124, itens XI a XIII, observar-se-á o
Código de Processo Penal e, nos caos de deportação e expulsão, o disposto nos Títulos VII e VIII desta Lei, respectivamente.
TÍTULO XIII

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 128. Fica criado o Conselho Nacional de Imigração, vinculado
ao Ministério do Trabalho, a quem caberá, além das atribuições constantes desta Lei, orientar, coordenar e fiscalizar as atividades de imigração.
§ I? O Conselho N acionai de Imigração será integrado por um representante do Ministério do Trabalho, que o presidirá, um do Ministério da Justiça, um do Ministério das Relações Exteriores, um do Ministério da Agricultura e um do Ministério da Saúde, nomeado pelo Presidente da República, por indicação dos respectivos Ministros de Estado.
§ 2? A Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional manterá Um observador junto ao Conselho Nacional de Imigração.
§ 3? O Poder Executivo disporá sobre a estrutura e o funcionamento do Conselho Nacional de Imigração.
Parágrafo único (Vetado).
Art. 129. O Poder Executivo fica autorizado a firmar acordos internacionais pelos quais, observado o principio da reciprocidade de tratamento a brasileiros e respeitados a conveniência e os interesses nacionais, estabeleçam-se as condições para a concessão, gratuidade,
isenção ou dispensa dos vistos estatuídos nesta Lei.
Art. 130. Fica aprovada a tabela de emolumentos consulares e taxas que integra esta Lei.
§ I? Os valores das taxas incluídas na tabela terão reajustamento
anual na mesma proporção do coeficiente do valor de referência.
§ 2? O Ministro das Relações Exteriores fica autorizado a aprovar, mediante Portaria, a revisão dos valores dos emolumentos consulares, tendo em conta a taxa de câmbio do cruzeiro outro com as príncíuais moedas de livre convertibilidade.
Art. 131. Fica o Ministro da Justiça autorizado a instituir modelo
único de cédula de identidade para estrangeiro, portador de visto temporário ou permanente, a qual terá validade em todo o território brasileiro e substituirá as carteiras de identidade em vigor.
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Parágrafo único. Enquanto não for criada a cédula de que trata
este artigo, continuarão válidas:
I - as carteiras de identidade emitidas com base no artigo 135 do
Decreto n? 3.010, de 20 de agosto de 1938, bem como as certidões de que
trata o § 2? do artigo 149 do mesmo Decreto; e
II - as emitidas e as que o sejam, com base no Decreto·lei n? 870,
de 3 de julho de 1989, e nos artigos 57, § I?, e CO, § 2?, do Decreto n?
8C.889, de 11 de junho de 1970.
Art. 132. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar, com os Estados de que sejam nacionais, os estrangeiros que estejam em situação
ilegal no Brasil, acordos bilaterais por força dos quais tal situação seja
regularizada, desde que:
.
I "- a regularização se ajuste às condições enumeradas no artigo
18' e
, rr - os estrangeiros beneficiados;
ai hajam entrado no Brasil antes de 31 de dezembro de, 1978;
b) satisfaçam as condições enumeradas no artigo 7?; e
c) requeiram a regularização de sua situação no prazo ímprorrogável de noventa dias a contar da entrada em vigor do acordo.
Parágrafo único. Nos acordos a que se refere este artigo deverá
constar necessariamente contrapartida pela qual o Estado de que sejam
nacionais os estrangeiros beneficiados se comprometa a:
I - controlar estritamente a emigração para o Brasil;
11 - arcar, em condições a serem ajustadas, com os cutstos de
transporte oriundos da deportação de seus nacionais; e
111 - prestar cooperação financeira e técnica ao assentamento, na
forma do artigo 18, dos seus nacionais que, em virtude do acordo, tenham regularizada sua permanência no Brasil.
Art. 133. O estrangeiro que se encontre residindo no Brasil na condição prevista no artigo 2C do Decreto-lei n" 941, de 13 de outubro de
19C9, deverá, para continuar a residir no território brasileiro, requerer
permanência ao órgão competente do Ministério da Justiça dentro do
prazo de noventa dias imporrogáveis , a contardadata da entrada em vigor desta Lei.
Parág-rafo único. Independerá da satisfação das exigências de caráter especial referidas no artigo 17 desta Lei a autorização a que alude
este artigo.
Art. 134. Se o estrangeiro tiver ingressado no Brasil até 20 de
agosto de 1938, data da entrada em vigor do Decreto n? 3.010, desde que
tenha mantido residência contínua no território brasileiro, a partir daquela data, e prove a qualificação, inclusive a nacionalidade, poderá requerer permanência ao órgão competente do Ministério da Justiça, observado o disposto no parágrafo único do anterior.
Art. 135. Aplica-se o disposto nesta Lei aos requerimentos de naturalização em curso no Ministério da Justiça.
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Parágrafo único. Os certificados de naturalização emitidos até a
data da publicação desta Lei serão entregues na forma prevista no
Decreto-Lei n? 941, de 13 de outubro de 19C9, e no seu Regulamente no
Decreto n? CC.C89, de 11 de julho de 1970, com as alterações introauzidas pela Lei n? C.282, de 18 de novembro de 1975.
Art. 136. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, espeçialmente o Decreto-Lei n?
40C, de 4 de maio de 1938; artigo C9 do Decreto-Lei n? 3.C88, de 3 de outubro de 1941; Decreto-lei n? 5.101, de 17 de dezembro de 1942; DecretoLei n? 7.967, de 18 de setembro de 1945; Decreto-lei n? 417, de la de janeiro de 1969; Decreto-Lei n? 941, de 13 de outubro de 19C9; artigo 2? da
Lei n? 5.709, de 7 de outubro de 1971, e Lein? C.292, de 1C de novembro
de 1975.
Brasília, 19 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
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ANEXO

Tabela de Emolumentos e Taxas
(Art. 130 da Lei n? 6.815, de 19 de agosto de 1980)
I - Emolumentos Consulares
Concessão de passaporte e «laissez-passer» para estrangeiro:

-

Crê 15,00 (quinze cruzeiros) ouro.
ai
b)
c)
d)
II -

Visto em passaporte estrangeiro:
visto de trânsito: Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) ouro.
visto de turista: Crê 5,00 (cinco cruzeiros) ouro.
visto temporário: Crs 10,00 (dez cruzeiros) ouro.
visto permanente: Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) ouro.

Taxas

- Pedido de visto de saida: Crs 300,00 (trezentos cruzeiros).
- Pedido de transformação de visto: Crs 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) .
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Pedido de prorrogação de prazo de estada do titular de visto de
turista ou temporário: Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).
- Pedido de passaporte para estrangeiro ou «Iaissez-passer»: Cr$
500,00 (quinhentos cruzeiros).
- Pedido de retificação de assentamentos no registro de estrangeiro: Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros).
- Pedido de registro temporário ou permanente: Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros).
- Pedido de restabelecimento de registro temporário ou permanente: Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros).
- Pedido de registro de sociedade: Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).
- Pedido de naturalização: Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros).
- Pedido de certidão: Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) por ato a
certificar.
- Pedido de visto em contrato de trabalho: Cr$ 2.000,00 (dois mil
cruzeiros).
- Emissão de documento de identidade (art. 33): primeira via
Cr$ 600,00 (seiscentos crnzeiros); outras vias Crê 900,00 (novecentos
cruzeiros) .
- Pedido de reconsideração de despacho e recurso: o dobro da taxa devida no pedido inicial.
LEI N? 6.816, DE 25 DE AGOSTO DE 1980
Dá nova redeçâo ao caput do art. 2? da
Lei n? 5.861, de 12 de dezembro de 1972,
que autorizou a constituição da Companhia
Imobiliária de Breeilíe - TERRACAP, e
acrescenta parágrafo, renumerando os
demais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

«Art. I? O ceput: do art. 2? da Lei n? 5.861, de 12 de dezembro de
1972" que autorizou a constituição da Companhia Imobiliária de
Brasilia - TERRACAP, passa a ter a seguinte redação, acrescentandose-lhe novo § I?, renumerados os demais:
Art. 2? O Governo do Distrito Federal é autorizado a constituir a Companhia Imobiliária de Brasilia - TERRACAP, para suceder à NOVACAP, assumindo-lhe os direitos e as obriga-
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ções na execução das atividades imobiliárias de interesse do
Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração,
disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, as:,;~
como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárras
no Distrito Federal, vinculadas às suas finalidades essenciais.
§ 1? A TERRACAP poderá celebrar contratos e convênios
com a administração direta e com entidades compreendidas na
administração indireta do Distrito Federal. Quando no exercício
dessa faculdade, suas atividades específicas forem processadas
através de empresa pública ou sociedade de economia mista, resultando do suprimento de recursos o retorno correspondente. a
'rERRACAP poderá, com autorização das respectivas assembléias gerais, recebê-lo em ações, ressalvada a participação
de 51 % (cinqüenta e um por cento}, no mínimo, do Distrito Fe·
deral, bem como a proporcionalidade do capital social do Dístríto Federal e da União na Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP.»
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de agosto de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 0.817, DE 5 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre II organização dos dtretários municipais dos Partidos Poííticoe em
iormuçâc, e dá outras orovídéncíne,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? As Comissões Diretoras Municipais Provisórias dos Partidos Políticos em formação, que não escolherem os seus dirigentes até
30 (tTintal dias após a sua constituição, terão um presidente e um secretário designados pela Comissão Diretora Regional Provisória do respectivo Estado.
Parágrafo único. As designações referidas neste artigo constarão
de ata da Comissão Diretora 'Regional Provisória, que será averbada no
Tribunal Regional Eleitoral.
Art. 2? Na convenção para a escolha de diretório municipal de
Partido Político em formação, poderão concorrer os eleitores filiados ao
Partido até 15 (quinze) dias antes da data da convenção.
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Art. 3? Nas convenções municipais para a eleição de diretórios,
delegados e suplentes, as deliberações serão tomadas se votarem, pelo
menos, 20% (vinte por cento) do número mínimo de filiados ao Partido,
exigidos pela legislação vigente,
Art. 4? O 'I'r íbunal Regional Eleitoral deferirá, de plano, o registro dos diretóríos municipais, quando se originem de chapa única e
quando da decisão convencional não tenha havido impugnação.
Art. 5? As disposições desta Lei aplicam-se somente na escolha
do primeiro diretório municipal dos Partidos Políticos em formação.
Art. 6? O art. 63 da Lei n? 5.682, de 21 de julho de 1971, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 63. A filiação partidária far-se-a em fichas impressas
pela Justiça Eleitoral e pelos Partidos Políticos, observado o
modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral - 'rSE.
Parágrafo único. Na filiação partidária poderá ser utilizado, pela Justiça Eleitoral, processo eletrônico, na forma estabelecida por instruções do 'I'rtbunal Superior Eleitoral. »
Art. 7? O art. 39 da Lei n? 5,682, de 21 de julho de 1971, modificado pela Lei n? 6.767, de 20 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 39. Cada grupo de, pelo menos, 10% (dez por cento)
dos eleitores filiados com direito a votar na Convenção requererá, por escrito, à Comissão Executiva Municipal, até 10 (dez)
dias antes da Convenção, o registro de chapa completa de cano
didatos ao diretório, acrescida dos candidatos a suplente »,
Art. 8? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

roxo

FIGUEIREDO
IbrahJm AbJ-Ackel

LEI N? 6.818, DE 9 DE SETEMBRO DE 1980
R(Jfljustn o vnlol' da pensão espednl
conoeâíác ti Dujce Evers de Abreu.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica elevado para o equivalente a três vezes o maior salário mínimo do País o valor mensal da pensão vitalícia e íntransferével,
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concedida pela Lei n? 6.440, de 1~ de setembro de 1977, em favor de
Dulce Evers de Abreu, viúva do cientista Manoel Dias de Abreu, inventor da abreugrafia.
Art. 2? A despesa decorrente desta Lei correrá à conta de Encargos Gerais da União - Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 3~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
LEI

N~

6.819, DE 9 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza a reversão ao Munícipio de
Castro, Estado do Paraná, do terreno que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão
ao Município de Castro, Estado do Paraná, do terreno com a área de
3.905,00 m ' (três mil, novecentos e cinco metros quadrados), situado na
Rua Coronel Indalécio de Macedo, s/n?, naquele Município, doado à
União através de Escritura Pública de 16 de janeiro de 1956, transcrita
no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Castro sob o n?
11.019, no Livro 3-E, às fls. 262 v/263, em 8 de março de 1956.
Art. 2~" Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
LEI

N~

6.820, DE 16 DE SETEMBRO DE 1980
Dá nova redação ao art. 923 da Lei n?
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. I? O art. 923 da Lei n? 5.869, de 11 de janeiro de 1973, modificada pela Lei n? 5.925, de I? de outubro de 1973, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 923. Na pendência do processo possessorro é defeso, assim
ao autor como ao réu, intentar ação de reconhecimento do domínio.»

Art. 2? Esta Lei entrará em vigor trinta dias após a sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI N? 6.821, DE 17 DE SETEMBRO DE 1980
Cancela penas impostas ao exPresidente Juscelino Kubitschek de Olivei·
rs, determina a devolução das condecorações nacionais que lhe foram retiradas,
bem como a sua reinclusão nos quadros
das respectivas ordens dos quais tenha sido excluído.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? (Vetado].
Art. 2? São restituídas ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira todas as condecorações nacionais, civis e militares, que lhe foram retiradas.
Art. 3? Proceder-se-á à reínclusão do seu nome nos quadros das
ordens honoríficas, civis e militares, dos quais tenha sido excluído.
Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abi-Ackel
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LEI N? 6.822, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Dtepõo sobre II cobrllnçll oxeoutívn dos
débitos tíxuâos em acárdãoe do Tribuna]
de Contoe da Uniiio, e d6 outras provtdêndas.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? As decisões do Tribunal de Contas da União condenatórias
de responsáveis em débito para com a Fazenda Pública tornam a dívida
liquida e certa e têm força executiva. cumprindo ao Ministério Público
Federal. ou. nos Estados e Municípios. a quem dele as vezes fizer. ou
aos procuradores das entidades da administração indireta. promover a
sua cobrança executiva. independentemente de quaisquer outras formalidades, na forma do disposto na alínea c do artigo 50 do Decreto-lei n?
199, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 2~ Incluem-se entre os responsáveis mencionados no artigo
antario r os da administração indireta, os das fundações instituídas ou
mantidas pela União e os abrangidos pelos artigos 31. item X, e 43 do
Decreto-lei n? 199, de 25 de fevereiro de 1967. e pelo artigo 183 do
Deereto-Ieí n? 200, de 25 de fevereiro de 1967. bem como os admirristradores de quaisquer recursos originários de transferências federais.
Art. 3? As multas impostas pelo Tribunal de Contas da União,
nos casos previstos no artigo 53 do Decrete-lei n? 199, de 25 de fevereiro de 1967, após fixadas em decisão definitiva. serão, também, objeto
de cobrança executiva, na forma estabelecida no artigo I?
Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de setembro de 1980: 169? da Independência e 92? da
República.
JoAo FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
LEI N? 6.823, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Altem o vulov do vencimento mensal
Cllrgos que especitlca, previstos nO artlgO 5? da Lei n~ [).92), de 1973, e dri outras
providências,
dos

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O valor do vencimento mensal fixado pelo artigo 5~ da Lei
n~ 5.921, de 19 de setembro de 1973. alterado pelo § 1~ do artigo 8? do
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Decreto-lei n? 1.313, de 28 de fevereiro de 1974, para os remanescentes
ocupantes efetivos de cargos de Fiel do Tesouro, Tesoureiro-Auxiliar e
Tesoureiro, dos quadros dos Ministérios, Órgãos integrantes da Presidência da Repúbl ica e Autarquias, que não foram incluídos no sistema
de classificação de cargos de que trata a Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, corresponderá, a partir da vigência desta Lei, ao valor
atribuído à Referência 46 da Escala de Vencimentos e Salários do Serviço Publico Federal.
Parágrafo único. Os funcionários que, antes de serem incluídos no
Plano de Classificação de Cargos, eram ocupantes de cargos referidos
neste artigo, sem prejuízo de sua lotação, poderão optar, no prazo de
60 (sessenta) dias, pelo retorno à situação anterior, com aplicação do
novo valor de vencimento, a partir da opção.
Art. 2? A alteração do valor de vencimento mensal de que trata
esta Lei servirá de base para revisão de proventos dos aposentados,
nas condições referidas.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto aos efeitos financeiros.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 6.824, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Cria a Seção Judiciária da Justiça Fe·
dl!ral no Estado de Mllto Grosso do Sul, e
dá outras providências,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, -"faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei;
Art. I? Fica criada a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande e jurisdição
em todo o Território do Estado.
Parágrafo único. A Seção Judiciária de que trata o presente artígo integrará a 2? Região Judiciária da Justiça Federal de Primeira Instância, para os efeitos do disposto no artigo 14 da Lei n? 5.677, de 19 de
julho de 1971.
Art. 2? Ficam criados os seguintes cargos:
I - no quadro de Juízes da Justiça Federal:
- dois cargos de Juiz Federal;
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II - no Quadro Permanente das Secretarias das Seções Judiciárias
da Justiça Federal de Primeira Instância:
- um cargo em comissão de Diretor de Secretaria - Código JFDAS-10I.2;
- seis cargos de Técnico Judiciário - Código JF-AJ·02I.6 - Referências 39 a 43;
- doze cargos de Auxiliar Judiciário - Código JF-AJ-022.2 - Referências 21 a 25;
- seis cargos de Atendente Judiciário - Código JF-AJ·023.3
Referências 21 a 25;
- cinco cargos de Agente de Segurança - Código JF-AJ-024.2
Referências 21 a 25; e
- oito cargos de Oficial de Justiça Avaliador - Código JF·AJ025.6 - Referências 39 a 43.
Art. 3? A Comissão de Instalação da Seção Judiciária do Estado
de Mato Grosso do Sul será designada pelo Conselho da Justiça Federal.
Art. 4? Enquanto não for instalada a Seção Judiciária do Estado
de Mato Grosso do Sul, continuará com jurisdição sobre o seu território a Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único. Após a instalação da Seção Judiciária de que trata esta Lei, serão remetidos à Seção Judiciária do Estado de Mato
Grosso do Sul os processos que passarem à sua competência, na forma
das instruções baixadas pelo Conselho da Justiça Federal.
Art. 5?

O Conselho da Justiça Federal expedirá os demais atos

necessários à execução desta Lei.
Art. 6? As despesas necessárias à instalação e funcionamento da
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul correrão à conta.
das dotações orçamentárias consignadas em favor da Justiça Federal
de Primeira Instância ou de outras para esse fim destinadas.

Art. 7?
Art. 8?

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Ficam revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, em 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
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LEI N? 6,825, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Estabelece normas para maior celeridade dos feitos no Tribunal Federal de Recursos e na Justiça Federal de Primeira
Insténcie, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O art. 475, incisos H e HI, do Código de Processo Civil,
não se aplica à sentença proferida contra a União nas causas de valor
igualou inferior a 100 (cem) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
§ I? O art. 475, inciso IH, do Código de Processo Civil, não se
aplica à sentença proferida contra as autarquias federais nas causas de
valor igualou inferior a 100 (cem) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional.
§ 2~ Nas desapropriações movidas pela União, suas autarquias e
empresas públicas federais ou por sociedades de economia mista, mediante delegação, somente fica sujeita a recurso de ofício a sentença
que condenar o desapropriante em quantia superior a 30 (trinta) vezes o
valor oferecido na inicial.
§ 3~ Nas causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva
opção, e à naturalização, a sentença só fica sujeita ao duplo grau de jurisdição quando nela se discutir matéria const.itucional.
Art. 2~ Não ficam sujeitas ao recurso de ofício as sentenças desfavoráveis à União e autarquias federais, nas reclamações trabalhistas
movidas contra essas entidades (Constituição, art. 110), de valor igual
ou inferior a 100 (cem) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Art. 3? Além das hipóteses previstas no art. 520 do Código de
Processo Civil, nas causas em que a União, entidades autárquicas ou
empresas públicas federais forem interessadas na condição de autoras,
rés, assistentes ou opoentes, a apelação será recebida unicamente no
efeito devolutivo, quando interposta de sentença que decidir questões
predominantemente de direito, com fundamento em súmula do Supremo
Tribunal Federal ou do Tribunal Federal de Recursos.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 90, § 2?, da Lei
Complementar n? 35, de 14 de março de 1979, nOS recursos interpostos
nas causas de que trata-este artigo não haverá revisor.
Art. 4? Das sentenças proferidas pelos juízos federais em causas
de valor igualou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do
'I'esouro Nacional, em que interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes a União, autarquias e empresas públicas federais
só se admitirão embargos infringentes do julgado embargos de declaração.
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§ I? Os embargos infringentes do julgado, instruidos, ou não, com
documentos novos, serão deduzidos, perante o mesmo Juizo, em petição fundamentada, no prazo de 10 (dez) dias, contados na forma do art.
506 do Código de Processo Civil.
§ 2? Ouvido o embargado, no prazo de 5 (cinco I dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 10 (dez) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.
§ 3? Os embargos declaratórios serão opostos em petição, sem aud iência da parte contrária, na forma dos arts. 464 e 465 do Código de
Processo Civil.

Art. 5? Os representantes judiciais da União, suas autarquias e
empresas públicas federais poderão transigir para terminar o litigio,
nas causas, salvo as de natureza fiscal e as relativas ao patrimônio
imobiliário da União, de valor igualou inferior a 100 (cem) Obrigações
Reaiustáveis do Tesouro Nacional, em que interessadas essas entidades
na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, mediante as condições estabelecidas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Quando o valor da causa for superior ao limite
previsto no artigo, a transação somente será possível com a prévia e
expressa autorização das autoridades indicads pelo Poder Executivo.
Art. 6? Para os efeitos desta Lei, o valor da causa determinar-seá na forma do Código de Processo Civil. Na execução de divida ativa
da União e das autarquias federais, o valor da causa será o do crédito
inscrito nos termos da Lei, monetariamente atualizado e acrescido de
multa e juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição.
Art. 7? A União Federal poderá intervir nas causas em que figurarem, como autores ou réus, os partidos políticos, excetuadas as de
competência da Justiça Eleitoral, e as sociedades de economia mista ou
empresas públicas com participação majoritária federal, bem assim os
órgãos autônomos especiais e fundações criados por lei federal.
Art. 8? Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibl'abim Abi-Ackel
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LEI N? 6.826, DE 22 DE SETEMERO DE 1980
Autoriza a alienação de imóveis da
União, situados no Município de Tucuruí,
Estado do Pará.

o

PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono-a seguinte Lei:
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os imóveis
residenciais da extinta Estrada de Ferro Tocantins, situados no Município de Tucuruí, Estado do Pará, aos seus ocupantes em If de janeiro de 1976, então funcionários daquela ferrovia, na forma do Decreto n?
77.030, de 15 de janeiro de 1976.
Art. 2? O preço da venda será fixado em avaliação, realizada pelo
Serviço do Patrimônio da União, e poderá ser pago em até 120 (cento e
vinte) prestações mensais, sujeitas a juros e demais encargos legais ou
convencionais e a reajustamento, de acordo com os índices das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN.
Art. 3? O não pagamento de 3 (três) prestações consecutivas possibilitará a rescisão do compromisso de compra e venda, após notificação judicial, facultando-se ao adquirente pagar o seu saldo devedor no
prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. Rescindido o compromisso, as prestações pagas
serão consideradas como aluguel, não importando em quaisquer outros
direitos, quanto a indenização ou retenção do imóvel.
Art. 4~ O direito à compra do imóvel só poderá ser transferido,
por ato inter vivos, após o pagamento integral do preço da alienação e
a outorga de escritura definitiva pelo Serviço do Patrimônio da União.
Art. 5? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas

LEI N? 6.827, DE 22 DE SETEMERO DE 1980
Autoriza a permuta dos terrenos que
mencione, situados nos Municípios do Rio
de Janeiro e de Campos, no Estado do Rio
de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. I? Fica autorizada a permuta do imóvel de propriedade da
União, a ser desmembrado de área maior, localizado na Rua Capitão
Félix, contíguo e seguinte ao de n~ 132, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com área equivalente a 1.854,00 m ' (hum mil,
oitocentos e cinqüenta e quatro metros quadrados I, pelo imóvel de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, situado na Avenida Rui Barbosa
n? 975, esquina com a Rua Marechal Floriano, na cidade de Campos,
naquele Estado, com a área de 1.311,72 m- (hum mil, trezentos e onze
metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados i, estimados
em Crs 1.570.548,00 (hum milhão, quinhentos e setenta mil, quinhentos
e quarenta e oito cruzeiros) cada um.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

LEI N? 6.828, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza a reversão, a Bento Luíz de
Almeida Prado, do terreno que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão,

ao Sr. Bento Luís de Almeida Prado e sua mulher, Da. Maria da Pureza de Almeida Prado, do terreno com área de 6.400,00 m2 (seis mil e
quatrocentos metros quadrados), situado à margem direita da Estrada
que liga Itapecerica da, Serra à Vila de M'Boi Guaçu, Bairro de Mombaça, Município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, doado
à União através de Escritura Pública de 30 de agosto de 1955, transcrita no Registro de Imóveis da Comarca da Cidade e Estado de São Paulo, sob o n? 72.384, no Livro 3-BB, às fls. 4.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? "Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

101

LEI N? 6.829, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior. a
doar a área de terreno que menciona, situada no Município de Orós, no Estado do
Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS fica autorizado a doar, ao Municíp io de Orós, no Estado do
Ceará, mediante escritura pública, uma área de terra de sua propriedade, com 79,0400ha (setenta e nove hectares e quatrocentos centiares),
definida na planta constante do Processo MI n? 14.558/79, destinada à
implantação do Plano de Desenvolvimento do Perímetro Urbano da Cidade de Orós.
Art. 2? Fica constituído, em benefício do DNOCS, o usufruto víntenário de todos os imóveis residenciais existentes na área doada, originariamente de propriedade da Autarquia.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
LEI N? 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional d.ecreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas
autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil.
Art. 2? Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei n? 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
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§ 1~ Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuida por lei às entidades de que trata o artigo 1~, será considerado Dívida Ativa da Fazenlia Pública.
§ 2~ A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa
de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.
§ 3~ A inscríção, que se. constitui no ato de controle admínistrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a Iiquídez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos
de direito, por ISO dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta
ocorrer antes de findo aquele prazo.
§ 4~ A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.
§ 5~ O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
ou contrato;
III
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo
inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

e

VI - o número do processo administrativo ou do
ção, se neles estiver apurado o valor da dívida.

auto de infra-

§ 6~· A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
§ 7~ O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão
ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.
§ S~ Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida
Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a
devolução do prazo para embargos.
§ 9? O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias
continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei n~ 3.S07, de 26 de
agosto de 1960.
Art. 3~ A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
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Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa
e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
Art. 4? A execução fiscal poderá ser promovida contra:
I - o devedor;
II - o fiador;
III - o espólio;
IV - a massa;
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou
não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e
VI - os sucessores a qualquer título.
§ I? Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o
Iíquídante.] o inventariante e o administrador, nos casos de falência,
concordata, liquidação, inventário, insolvência- ou concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem
ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados, respondem,
solidariamente, pelo valor desses bens.
§ 2? A Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza,
aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial.
§ 3? Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § I? deste
artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à
satisfação da dívida.
§ 4? Aplica-se à Divida Ativa da Fazenda Pública de natureza não
tributária o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário
Nacional,
Art. 5? A competência para processar e julgar a execução
da
Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou
do inventário.
Art. 6? A petição inicial indicará apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
IH requerimento para a citação.
§ l';l A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.
§ 2? A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

°
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§ 3? A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.
§ 4? O valor da causa será o da dívida constante da certidão, rozn
o encargos legais.
Art. 7? O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8?;
II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução,
por meio de depósito ou fiança;
IH - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;
IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo

14; e

V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados.
Art. 8? O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as se·
guintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a
Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega
da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso
de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze]
dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficiai de Justiça ou por e_ditai;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juizo, publicado
uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da
exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida,
a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da
Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
§ I? O executado ausente do Pais será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 2? O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a
prescrição.
Art. 9? Em garantia da execução, pelo valor da divida, juros e
multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o
executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juizo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
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oferecer fiança bancária;
nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela
Pública.
§ I? O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.
§ 2? Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária
ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.
§ 3? A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou
fiança bancária, produz os mesmos efeitos da penhora.
§ 4? Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz
cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.
§ 5? A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 6? O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.
Art. 10. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução
de que trata o artigo 9?, a penhora poderá recair em qualquer bem do
executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
Art. 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que
tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos,
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
§ I? Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou
edifícios em construção.
§ 2? A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito
de que trata o inciso I do artigo 9?
§ 3? O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito
judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta
o requerer, em qualquer fase do processo.
Art. 12. Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao
executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do
termo ou do auto de penhora.
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§ I? Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá
ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, pelo
correio, na forma estabelecida no artigo 8?, incisos I e H, para a ('i'tq~

ção. § 2? Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-a a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação.
§ 3? Par-se-a a intimação da penhora pessoalmente ao executado
se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.
Art. 13. O termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação
dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar.
§ i? Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda
Pública, antes de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra
parte, nomeará avaliador oficial para proceder a nova avaliação dos
bens penhorados.
§ 2? Se não houver, na Comarca, avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, será
nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do Juiz.
§ 3? Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de plano sobre a avalio
ção.

Art. 14. O Oficial de .Iustiça entregará contrafé e cópia do termo
ou do auto de penhora ou arresto, com a ordem de registro de que trata
o artigo 7?, inciso IV:
I - no Ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado;
II - na repartição competente para emissão de certificado de registro, se for veículo;
III - na Junta Comercial, na Bolsa de Valores, e na sociedade comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário nominativo.
ArL 15, Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária; e
II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por
outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.
Art. 16, O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
III - da intimação da penhora.
§ I? Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
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§ 2? No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e
rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.
§ 3? Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os
embargos.
Art. 17. Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo único Não se realizará audiência, se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de fato, a prova for
exclusivamente documental, caso em que o Juiz proferirá a sentença no
prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 18. Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução.
Art. 19. Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os
embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos,
para, no prazo de 15 (quinze) dias:
I - remir o bem, se a garantia for real; ou
II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, indicados na Certidão de Dívida Ativa pelos quais se obrigou
se a garantia for fidejussória.
Art. 20. Na execução por carta, os embargos do executado serão
oferecidos no Juízo deprecado, que os remeterá ao Juízo deprecante,
para instrução e julgamento.
Parágrafo único." Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou
irregularidades de atos do próprio Juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento dessa matéria.
Art. 21. Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da execução, nos termos
previstos no artigo 9?, inciso I.
Art. 22. A arrematação será precedida de edital, afixado no local
de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, como expediente judiciário, no órgão oficial.
§ I? O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não
poderá ser superior a 30 (trinta), nem inferior a 10 (dez) dias.
§ 2? O representante judicial da Fazenda Pública, será intimado,
pessoalmente, da realização do leilão, com a antecedência prevista no
parágrafo anterior.
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Art. 23.

A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em

leilão público, no lugar designado pelo Juiz.
§ I? A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os
bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem.
§ 2? Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e
demais despesas indicadas no edital.
Art. 24. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados:
I - antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for
embargada ou se rejeitados os embargos;
II - findo o leilão:
a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação;
b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições
com a melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. Se o preço da avaliação ou o valor da melhor
oferta for superior ao dos créditos da Fazenda Pública, a adjudicação
somente será deferida pelo Juiz se a diferença for depositada, pela exeqüente, à ordem do Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante
judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo único A intimação de que trata este artigo poderá ser
feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante
judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de
Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será
extinta, sem qualquer ônus para as partes.
Art. 27. As publicações de atos processuais poderão ser feitas resumidamente ou reunir num só texto os de diferentes processos.
Parágrafo único. As publicações farão sempre referência ao número do processo no respectivo Juízo e ao número da correspondente inscrição de Dívida Ativa, bem como ao nome das partes e de seus advogados, suficientes para a sua identificação.
Art. 28. O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos
contra o mesmo devedor.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.
Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública
não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.
Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica
entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:
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I - União e suas autarquias;
II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias,
conjuntamente e pro rata;
IH - Municípios e suas autarquias, conjuntamente-e pro rata
Art. 30. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados
bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagameuto da Dívida
Ativa da Fazenda Pública a totalidade dos beus e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa,
inclusive os gravados por ônus real ou claúsula de inalienabilidade ou
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da
cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis.
Art. 31. Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da Dívida Ativa ou a
concordância da Fazenda Pública.
Art. 32. Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:
I - na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei n?
1.737, de 20 de dezembro de 1979, quando relacionados com a execução
fiscal proposta pela União ou suas autarquias;
II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Ecouômica Federal, quando relacionados
com execucão fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municípios
e suas autarquias.
§ 1 ~ Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização mouetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais.
§ 2? Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda
Pública, mediante ordem do Juízo competente.
Art. 33. O Juízo, do Ofício, comunicará à repartição competente
da Fazenda Pública, para fins de averbação no Registro da Dívida Ativa, a decisão final, transitada em julgado, que der por improcedente a
execução, total ou parcialmente.
Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igualou inferior a 50 (cinqüentaI Obrigações Reajustáveis
do Tesouro N acioual - ORTN, só se admitirão embargos infringentes
e de declaração.
§ 1 ~ Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida
monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição.
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§ 2~ Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo
Juízo, em petição fundamentada.
§ 3? Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.
.
Art. 35. Nos processos regulados por esta Lei, poderá ser dispensada a audiência de revisor, no julgamento das apelações.
Art. 36. Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o recolhimento da Dívida Ativa respectiva, em Juízo ou fora dele, e aprovar,
inclusive, os modelos de documentos de arrecadação.
Art. 37. O Auxiliar de Justiça que, por ação ou omissão, culposa
ou dolosa, prejudicar a execução, será responsabilizado, civil, penal e
administrativamente.
Parál'rafo único. O Oficial de Justiça deverá efetuar, em 10 (dez)
dias, as diligências que lhe forem ordenadas, salvo motivo de força
maior devidamente justificado perante o Juízo.
Art. 38.. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública
só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros
e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de
custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo -ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor
das despesas feitas pela parte contrária.
Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ I? Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos
ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2? Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3? Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os
bens, serão desarquivados os autos. para prosseguimento da execução.
Art. 41. O processo administrativo correspondente à inscrição de
Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda
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Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou
requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.
Parágrafo único. Mediante requisição do Juiz à repartição competente, Com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do .Iuízo, pelo funcíonário para esse fim
designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas.
Art. 42. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará
em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
Brasília, em 22 de setembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Hélio Beltrão
LEI

N~

6.831, DE 23 DE SETEMBRO DE 1980
LJispõe sobre a criação de cargos em
órgãos dos Serviços Auxiliares da Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art I? Ficam criados, nos Quadros Permanentes da Secretaria do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios
Judiciais e Extrajudiciais, os cargos constantes dos Anexos I a VI.
Art. 2~ No Quadro da Secretaria do Tribunal de Justiça serão
transformados em cargos da Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário do Grupo de Apoio Judiciário, os de Agente Administrativo e Datilógrafo, mediante processo seletivo interno, na conformidade da legislação aplicável aos servidores civis da União.
§ 1~ Nas transformações de que trata este artigo o servidor será
incluído na primeira referência da classe inicial da Categoria Funcional
correspondente.
§ 2~ Na hipótese de ser ultrapassada a primeira referência da classe inicial, a inclusão será efetuada na referência de valor igualou superior mais próximo do atual vencimento básico nercebido pelo servidor.
§ 3? Os atuais ocupantes de cargos a que se refere este artigo, que
não lograrem aproveitamento, integrarão Quadro Suplementar, cujos
cargos serão extintos quando vagarem, sem prejuízo das promoções e
acessos ·que couberem.
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Art. 3? No Grupo de Apoio Judiciário do Quadro dos Ofícios Judiciais serão transpostos para a Categoria Funcional de Técnico Judiciário os cargos efetivos de Escrevente Juramentado, para a Categoria
Funcional de Auxiliar Judiciário os de Escrevente Auxiliar e para a
Categoria Funcional de Oficial de Justiça Avaliador, os de Oficial de
Justiça.
§ I? (Vetado).
§ 2? Os ocupantes do cargo de Auxiliar de Portaria dos Ofícios
Judiciais serão transpostos mediante Ato do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios para cargos de atribuições correlatas
ou semelhantes.
§ 3? (Vetado).
Art. 4? O primeiro provimento dos cargos de Diretor de Secretaria, em comissão, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, código JDF ou JTF-DAS-101.2, será feito dentre os que, na data desta
Lei, sejam ocupantes dos cargos em comissão de Escrivão, os quais são
considerados extintos a partir dos respectivos atos de nomeação.
Art. 5? Os cargos efetivos de Escrivão dos Ofícios Judiciais e de
Tabelião de Notas dos Ofícios Extrajudiciais serão extintos na vacância e aos seus ocupantes correspondem os níveis de vencimentos fixados para 08 cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, código JDF ou JTF-DAS-101.2.
Art. 6? No Quadro dos Ofícios Extrajudiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não remunerados pelos cofres públicos,
os Escreventes Juramentados e Escreventes Auxiliares passarão a
denominar-se, respectivamente, Técnicos Judiciârios e Auxiliares Judiciários (Vetado).
Art. 7? Os cargos de Tabelião de Natas dos Ofícios Extrajudiciais
dos Territórios, existentes na data desta Lei, são transpostos para Oficiai de Registro, Código JTF-DAS-101.2, de provimento em comissão.
Art. 8? (Vetado).
Art. 9? (Vetado).
Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ou de outras para este fim destinadas.
Art. 11. O § 2? do art. 20 da Lei n? 6.750, de 10 de dezembro de
1979, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 20.
.
.
§ 2? As áreas de jurisdição das Circunscrições de Brasília,
Taguatínga, Gama, Sobradinho, Planaltina e Brazlândia correspendem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito
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Federal, compreendendo-se as do Núcleo Bandeirante e Paranoá, na Circunscrição de Brasília, e a de Jardim, na de Planal-

tína.»
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Os anexos mencionados no presente Decreto estão publicados no D.a. de 24.9.80

APENSO
N o «Apenso» dos volumes da «Coleçã-o das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, fo-

ram publicados no Diário Oficial até o último dia útil do trimestre ao
qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre,
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

I - DECRETOS LEGISLATIVOS
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1':' da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 45, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.734,
de 20 de dezembro de 1979, que "prorroga o
prazo de aplicação dos incentivos fiscais
criados pelo artigo 4? do Decreto-lei n? 880,
de. 18 de setembro de 1969, e dá outras

províâêncies».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.734, de 20 de
dezembro de 1979, que «prorroga o prazo de aplicação dos incentivos
fiscais criados pelo artigo 4? do Decreto-lei n? 880, de 18 de setembro de
1969, e dá outras providências».
Senado Federal, em 25 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1:' da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 46, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.737,
de 20 de dezembro de 1979, que (disciplina
depósitos de interesse da administração
pública efetuados na Caixa Econômica Federal»,

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, que «disciplina os depósitos de interesse da
administração pública efetuados na Caixa Econômica Federal».
Senado Federal, em 25 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

47, DE 19m

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.733,
de 20 de dezembro de 1979. que «altera a legislação do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, e dá outras orovidêncíee».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.733, de 20 de
dezembro de 1979, que «altera a legislação do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas, e dá outras providências».
Senado Federal, em 25 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que O Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, §
tuição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEG ISLATIVO

N~

1~

da Consti-

48, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.736,
de 20 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre débitos para com a Fazenda, e dá outras providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.736, de 20 de
dezembro de 1979, que "dispõe sobre débitos para com a Fazenda, e dá
outras providências».
Senado Federal, em 25 de junho de 1980.
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 49, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1. 73S,
de 21 de dezembro de 1979, que "reajusta
os vencimentos, salários e proventos dos
servidores civis do Distrito Federal, e dá
outras providências».

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.738, de 21 de
dezembro de 1979, que «reajusta os vencimentos, salários e proventos
dos servidores civis do Distrito Federal, e dá outras providências».
Senado Federal, em 25 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1':' da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 50, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n:' 1. 739,
de 2C de dezembro de 1979, que «fixa o limite máximo do -salário-de-contribuição,
previsto na Lei n? 6.332, de 18 de maio de
197e, e dá outras providências",

Art. único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.735, de 20 de
dezembro de 1979, que «fixa o limite máximo do salário-decontribuição, previsto na Lei n? 6.332, de 18 de maio de 1976, e dá outras providências».
Senado Federal, em 25 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

°

Faço saber que Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, §
tuição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 51, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n" i.735,
de 20 de dezembro de 1979, que "da nova
redação 80 artigo 39 da Lei n? ~.320, de 17
de março de 19C4".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.735, de 20 de
dezembro de 1979, que «dá nova redação ao artigo 39 da Lei n? 4.320, de
17 de março de 1964".
Senado Federal, em 25 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l? da Constit.uiçâo, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 52, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.740,
de 26 de dezembro de 1979, que «reeiuete
os vencimentos, salários e proventos dos
servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal; e dá outras orovíâenciee»,

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.740, de 26 de
dezembro de 1979, que «reajusta os vencimentos, salários e proventos
dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá outras
providências» .
Senado Federal, em 25 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, §
tuícão, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 53, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.741,
de 27 de dezembro de 1979, que «altera a
redação do artigo 13 do Decreto-lei n?
1.089, de 19701>.

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.741, de 27 de
dezembro de 1979, que «altera a redação do artigo 13 do Decreto-lei n?
1.089, de 1970».
Senado Federal, em 25 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presídente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO N? 54, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.742,
de 27 de dezembro de 1979, que «dispõe sobre a realização das despesas à conta de
recursos vinculados do Tesouro Nacional,
no exercício financeiro de 1980, e dá outras
provídênciee».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.742, de 27 de
dezembro de 1979, que «dispõe sobre a realização das despesas à conta
de recursos vinculados do Tesouro Nacional, no exercício financeiro de
1980, e dá outras providências».
Senado Federal, em 25 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 55, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n?

~. 7~3.

de 27 de dezembro de 1979, que «altera o li-

mite percentual da Gratificação de que trata o Decreto-lei n:' 1.698, de 3de outubro
de 1979».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.743, de 27 de
dezembro de 1979, que «altera o limite percentural da Gratificação de
que trata o Decreto-lei n? 1.698, de 3 de outubro de 1979.»
Senado Federal, em 27 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

.Paco saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 56, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.744,
de 27 de dezembro de 1979, que "fixa
alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICM)
nos Territórios Feâereie»,

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.744, de 27 de
dezembro de 1979, que «fixa aliquotas do Imposto sobre Operações' relativas à Circulação de Mercadorias (ICM) nos Territórios Federais".
Senado Federal, em 27 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o-Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l~ da Constituiçâo, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 57, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.745,
de 27 de dezembro de 1979, que "reajusta
os vencimentos, salários e proventos dos
servidores das Secretarias do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justica
Militar, e dá outras orovldénciee».
.

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.745, de 27 de
dezembro de 1979, que «reajusta os vencimentos, salários e proventos
dos servidores das Secretarias do Snperior Tribunal Militar e das Anditarias da Justiça Militar, e dá ontras providências».
Senado Federal, em 27 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1~ da Const.ituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 58, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1. 746,
de 27 de dezembro de 1979, que "altera a
Lei n:' C.732, de 4 de dezembro de 1979, e
dá outras providências",

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.746, de 27 de
dezembro de 1979, que «altera a Lei n? 6.732, de 4 de dezembro de 1979,
e dá outras providências»,
Senado Federal, em 27 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da
Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 59, DE 1980
Aprova o texto do Convênio sobre
Transportes Marítimos celebrado entre o
Governo da República Federativa do Bresil e o Governo da República Popular da
China, em Brasília, a 22 de maio de 1979.

Art. 1? É aprovado o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, .em Brasília, a 22 de maio de
1979.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 28 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da
Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 60, DE 1980
Aprova o texto da Convenção sobre o
Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura, assinada pelo Brasil,
em Washington, a 6 de março de 1979.

Art. 1? É aprovado o texto da Convenção sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, assinada em Washington,
a 6 de março de 1979.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 2 de junho de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

II - LEI
LEI N? 6.802, DE 30 de JUNHO DE 1980
Declara feriado nacional o dia 12 de
outubro, consagrado à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É declarado feriado nacional o dia 12 de outubro, para
culto público e oficial à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 30 de junho de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
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Militar (Lei n? 6.832, de 30 de setembro de
1980)
FORÇAS ARMADAS - Promoções de Oficiais (Lei n? 6.814, de 5 de agosto de 1980)
FUNCIONÁRIOS - Remuneração - Limi.l
te (Decreto-lei n? 1.798, de 24 de julho de
1980)
FUNCIONÁRIOS - Tesoureiros - Vencimentos {Lei n? 6.823, de 22 de setembro de
19801
FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS - Tesoureiros - Vencimentos (Lei n? 6.823, de
22 de setembro de 1980)
FUNDAÇÚES - Funcionários - Remuneração - Limite (Decreto-lei n? 1.798, de
24 de julho de 1980)
FUNDO DE MARINHA MERCANTE
(Decreto-lei n? 1.801, de 18 de agosto de
1980)

G
GRUPO EXECUTIVO DAS TERRAS DO
ARAGUAIA-TOCANTINS - GETATReestrutura (Decreto-lei n? 1.799, de 5 de
agosto de 1980)

I
IMÓVEIS DA UNIÃO - Alienação - Pará
(Lei n? 5.826, de 22 de setembro de 1980)
IMÓVEIS DA UNIÃO - Doação - Ceará
(Lei n? 6.829, de 22 de setembro de 1980)
IMÓVEIS DA UNIÃO - Permuta - Rio de
Janeiro (Lei n:' 6.827, de 22 de setembro de
19801
IMÓVEIS DA UNIÃO - Reversão - Bento Luiz de Almeida Prado (Lei n? 6.828,
de 22 de setembro de 1980)
IMOVEIS DA UNIÃO - Reversão - Castro - Paraná (Lei n? 6.819, de 9 de setembro de 1980)
IMPOSTO DE IMPORTAÇÁO - Obras de
Arte - Isenção (Decreto-lei n? 1.797, de 9
de julho de 1980)
IMPOSTO DE RENDA - Alíquotas Jogos Olímpicos de Moscou (Decreto-lei
n? 1.796, de 9 de julho de 1980)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Créditos - Manutenção e Utilização (Decreto-lei n? 1.803, de 2
de setembro de 1980)

J
JOGOS OLÍMPICOS DE MOSCOU Transmissão
Imposto de Renda
(Decreto-lei n? 1.796, de 9 de julho' de
19801
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - Ex-Presidente - Penas - Cancela
(Lei n? 6.821, de 17 de setembro de 1980)
JUSTIÇA FEDERAL (Mato Grosso do
Sul) - Seção - Cria (Lei n? 6.824,' de 22
de setembro de 1980)
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA
INSTANCIA Feitos Celeridade
(Lei n? 6.825, de 22 de setembro de 1980)
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M

MARINHA DE GUERRA - Corpo Auxiliar Feminino da Reserva (CAFRM) Cria (Lei n? lÜ;07, de 7 de julho de 1980)
MARINHA MERCANTE - Taxa de Renovação (Decreto-lei n? 1.801, de 18 de agosto de 1980)
MONTEPIO CÍVIL DA UNIÃO - Auditores Substitutos da Justiça Militar (Lei n?
C.810, de 7 de julho de 1980)
MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO - Juizes
Auditores (Lei n? 6.810, de 7 de julho de
1980)
MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO - Ministros Togados (Lei n? 6.810, de 7 de julho
de 1980)

o
ODRAS DE ARTE - Imposto de Importacão - Isenção (Decreto-lei n? 1.797, de 9
de julho de 1980)

p
PARTIDOS POLÍTICOS - Diretórios Municipais (Lei n? 6.817, de 5 de setembro de
19801
PARTIDOS POLÍTICOS - Filiação Partidária (Lei n~ 6.817, de 5 de setembro de
1980)
POLUIÇÃO INDUSTRIAL (Lei n? 6.803,
de 2 de julho de 1980)
PREFEITOS MUNICIPAIS - Mandatos
- Prorroga (Emenda Constitucional n?

s
SENADO FEDERAL - Quadro Permanente - Cargos - Cria (Lei n? 6.808, de 7 de
julho de 1980)
.
SENADO FEDERAL - Quadro Permanente - Cargos - Cria (Lei n? 6.809, de 7 de
julho de 1980)
SENADO FEDERAL - Quadro Permanente - Cargos - Transformação (Lei n?
6.809, de 7 de julho de 1980)

T

TERRITÚRIOS FEDERAIS - Conselho
de Disciplina das Polícias Militares (Lei
n'' 6.804, de 7 de julho de 1980)
TERRITÚRIOS FEDERAIS - Polícias
Militares - Conselho de Disciplina (Lei
n? 6.804, de 7 de julho de 1980)
TESOURO NACIONAL
Despesas
(Decreto-lei n? 1.800, de 18 de agosto de
1980)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (Lei n? 6.813, de 10 de julho de 1980)
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Acórdãos - Cobrança Judicial, (Lei n?
ü.822, de 22 de setembro de 1980)
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
- Feitos - Celeridade- (Lei n? 6.825, de
22 de setembro de 1980)

v

14)

VEREADORES - Mandatos (Emenda Constitucional n? 14)

R
REMESSAS POSTAIS INTERNACIONAIS
Tributação simplificada
(Decreto-lei n? 1.804, de 3 de setembro de
1980)

Prorroga

z
ZONEAMENTO INDUSTRIAL - Diretrizes básicas - Poluição (Lei n? 6.803, de 2
de julho de 1980)
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15 - EMENDA CONSTITUCIONAL
- Restabelece o sistema de voto direto nas eleições para Governador
de Estado e para Senador da Repú-blica. Publicada no D.O. de
21.11.80
15 - EMENDA CONSTITUCIONAL
- Altera dispositivos da Constituição Federal. Publicada no D.a. de
2.12.80

1

3

17 - EMENDA CONSTITUCIONAL
- Altera os artigos 23, 24 e 25 da
Constituição .Federal, e dá outras
providências. Publicada no D.O. de
5.12.80

4

11 - LEI COMPLEMENTAR
39 - Lei Complementar, de 10 de dezembro de' 1980 - Altera a redação
do art. C? da Lei Complementar n?
28, de 18 de novembro de 1975, e dá
outras providências. Publicada rio
D.O, de 11.12.80

6

III - DECRETOS-LEIS
1.805 - Decreto-lei de I? de outubro
de 1980 - Dispõe sobre a transferência aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios das
parcelasou quotas-partes dos recursos tributários arrecadados pela
União, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 2.10.80 e retificado no de 7.10.80
~..........
1.806 - Decreto-lei de l~ de outubro
de 1980 - Reabre o prazo fixado no

9

§ 1~ do artigo 4~ do Decreto-lei n~
1.699, de 16 de outubro de 1979, que
dispõe sobre cancelamento e parcelamento de débitos: previdenciários.
Publicado no D.O. de 2.10.80......
1.807 - Decreto-lei de 6 de outubro de
1980 - Acrescenta parágrafo ao artigo 2? do Decretó'~lei n~ 61, de 21 de
novembro de 1966, que alterou a legislação relativa ao Imposto Único
sobre Lubrificantes e Combustíveis
Líquidos e Gasosos, e dá outras providências. Publicado no D.O, de
7.10.80

13

1.808 - Decreto-lei de 6 de outubro de
1980 - Concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados ao
equipamento que menciona, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de"7.10.80

13

1.809 - Decreto-lei de 7 de outubro de
1980 - Institui o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro,
e dá outras providências. Publicado
no D.O. de 8.10.80

14

1.810 - Decreto-lei de 23 de outubro
de 1980- Dispõe sobre a construção
de usinas nucleoelétricas. Publicado
no D.O. de 24.10.80
1.811 - Decreto-lei de 27 de outubro
de 1980 - Dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil, e dé outras providências. Publicado no D.a. de
29.10.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.812 - Decreto-lei de 11 de novembro
de 1980 - Dispõe sobre recursos da
União, ,estranhos ao Fundo Federal
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16
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de Eletrifícacão, e dá outras providências. Publicado no D.O. de
12.11.80 .. .
. . .. .
.
1.013 - Decreto-lei de 24 de novembro
de 1980 - Institui regime especial
de incentivos para os empreendimentos integrantes do Programa
Grande Cerajés, e dá outras providências. Publicado no D.a. de
25.11.80

18

19

1.814 -- Decreto-lei de 28 de novembro
de 1980 - Altera as tabelas do imo
posto de renda incidente na fonte sobre rendimentos de trabalho assalariado e não assalariado, e dá outras
providências. Publicado no D.a. de
1.12.80

1.815 - Decreto-lei de 9 de dezembro
de 1980 - Dispõe sobre apuração de
resultados do exercício financeiro, e
dá outras providências. Publicado
no D.O. de 10.12.80
1.816 - Decreto-lei de 10 de dezembro
de 1N;0 - Modifica a sistemática de
cálculo da correcão monetária incidente sobre as contribuições de previdência social não pagas, e dá outras providências. Publicado no
D.O. de 11.12.80 .
1.1)17 - Decreto-lei de 11 de dezembro
de 1990 - Dispõe sobre a execução,
no Território Federal de Rondônia,
do Plano N acionai de Habitação Popular {PLANHAPl, e dá outras providências. Publicado no D.O. de
12.12.80
".
..
l.t>Hi - Decreto-lei de 11 de dezembro
de 1900 - Dispõe sobre reavaliacão
de bens do ativo imobilizado da Rede Ferroviária Federal S.A. Publicado no D.O. de 12.12.80
"
1.619 - Decreto-lei de 11 de dezembro
de 1960 - Reajusta o valor do soldo
base de cálculo da remuneração dos
militares. Publicado no D.O. de
12.12.80 ..
1.820 - Decreto-lei de 11 de dezembro
de 1960 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
civis do Poder Executivo, bem como
das Pensões. e dá outras providências. Publicado no D.O. de 12.12.80 e
retificado no de 15.12.80............
1.821 - Decreto-lei de 11 de dezembro
de 1980 - Reajusta os valores de
vencimentos e proventos dos mem-

20

23

25

26

27

28

29

bras da Magistratura Federal, do
Distrito Federal e Territórios e do
Tribunal de Contas da União, bem
assim os de pensões, e dá outras
providências. Publicado no D.O. de
..
12.12.80
.
.
1.822 - Decreto de 16 de dezembro de
1980 - Autoriza a elevação do Capital do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 17.12.80...................
1.~23 - Decret~-lei de 18 de dezembro
de 1900 - Transfere os recursos orçamentários que menciona. Publicado no D.O. de 19.12.80
1.824 - Decreto-lei de 22 de dezembro
de 1980 - Altera disposições da Lei
n? 5.787, de 27 de junho de 1972, modificada pelo Decreto-lei n? 1.693, de
30 de agosto de 1979, extingue gratificação. e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 23.12.80......
1.825 - Decreto-lei de 22 de dezembro
de 1980 - Isenta de imposto de renda os empreendimentos integrantes
do Programa Grande Caraiãs, e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 23.12.80
1.826 - Decreto-lei de 22 de dezembro
de 1980 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
da Secretaria do Supremo Tribunal
Federal, e dá outras providências.
Publicados no D.O. de 23.12.80 .. '"
1.827 - Decreto-lei de 22 de dezembro
de 1980 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
da Secretaria Geral do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências. Publicado no D.O. de
23.12.80 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.828 - Decreto-lei de 22 de dezembro
de 1980 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
das Secretarias dos Tribunais do
Trabalho, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 23.12.80......
1.829 - Decreto-lei de 22 de dezembro
de 1980 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
da Secretaria do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e dos
Territórios. Publicado no D.O. de
23.12.80

32

33

34

34

37

39

40

42

44

INDICE

1.830 - Decreto-lei de 22 de dezembro
de 1980 - Reajusta os valores de
vencimentos e proventos dos membrosdo Tribunal de Contas do Distrito Federal e respectivo Ministério
Público, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 23.12.80......
1.831 - Decreto-lei de 22 de dezembro
de 1980 - Reajusta os valores de
vencimentos, salários e proventos
dos servidores civis do Distrito Federal, bem como os das pensões, e
dá outras providências. Publicado
no D.a. de 23.12.80 e retificado no
de 24.12.80.",
_......
1.832 - Decreto-lei de 22 de dezembro
de 1980 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
das Secretarias do Tribunal Federal
de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e dá outras providências. Publicado no D.a. de 23.12.80.
1.833 - Decreto-lei de 23 de dezembro
de 1980 - Extingue a vinculação a
categorias econômicas na aplicação,
pelos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, de recursos tributários transferidos pela
União, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 24.12.80..... ....
1.834 - Decreto-lei de 23 de dezembro
de 1980 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
do Superior Tribunal Militar e das
Auditorias da Justiça Militar, e dá
outras providências. Publicado no
D.O. de 24.12.80
:
1.835 - Decreto-lei de 23 de dezembro
de 1980 - Acrescenta alínea ao art.
3? do Decreto-lei n? 999. de 21 de outubro de 1969, que institui a Taxa
Rodoviária Única, altera a redação
do § 3?, do artigo 6? do Decreto-lei
n? 1.691, de 2 de agosto de 1979, e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 24.12.80 .. '"
.
1.836 - Decreto-lei de 23 de dezembro
de 1980 - Dá nova -redaeão ao parágrafo único do artigo 24 do Decretolei n? 37, de 18 de novembro de 1966.
Publicado no D.a. de 24.12.80 .....
1.837 - Decreto-lei de 23 de dezembro
de 1980 - Beaíusta os vencimentos,
salár-ios e proventos dos servidores
das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras provio
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55

dências. Publicado no D.a. de
24.12.80 e republicado no de
_.........
30.12.80
1.838 - Decreto-lei de 23 de dezembro
de 1980 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
da Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 24.12.80 e republicado no de 30.12.80
_....
1.839 - Decreto-lei de 23 de dezembro
de 1980 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
dos Serviços Auxiliares do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, e dá
outras providências. Publicado no
D.a. de 24.12.80 e republicado no de
31.12.80
1.840 - Decreto-lei de 23 de dezembro
de 1980 - Reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores
das Secretarias da Justiça Federal
de Primeira Instância, e dá outras
providências. Publicado no D.O. de
24.12.80
1.841 - Decreto-lei de 29 de dezembro
de 1980 - Dispõe sobre benefícios
fiscais a investimentos de interesse
econômico-social, altera o Decretolei n? 157, de 10 de fevereiro de 1967,
e dá outras providências. Publicado
no D.O. de 30.12.80
1.842 - Decreto-lei tle 29 de dezembro
de 1980 - Acrescenta parágrafo único ao artigo 18 do Decreto-lei n?
1.801, de 18 de agosto de 1980, que
consolida a legislação sobre o Adicíonal. ao Frete para Renovacão da
Marinha Mercante e o Fundo da Marinha Mercante. Publicado no D.O,
de 30.12.80......
1.843 - Decreto-lei de 29 de dezembro
de 1980 - Dispõe sobre o incentivo
fiscal a que se refere o Decreto-lei n?
1.547, de 18 de abril de 1977. Publicado no D.O. de 30.12.80
..
1.844 - Decreto-lei de 30 de dezembro
de 1980 - Dá nova redação ao item
IV 'do artigo I? do Decreto-lei n?
1.783, de 18 de abril de 1980. Publicado no D.O. de 31.12.80 ... .... ..
1.845 - Decreto-lei de 30 de dezembro
de 1980 - Prorroga a isenção concedida no artigo 2? do Decreto-lei n?
1.507, de 23 de dezembro de 1976, e
concede dispensa de pagamento da
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Taxa de Melhoramento dos Portos
(TMP) e do Adicional ao Frete para
a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM), nos casos que especifica.
Publicado no D.O. de 31.12.80 ... '"

67

1.846 - Decreto-lei de 30 de dezembro
de 1980 - Prorroga, até 31 de dezembro de 1984, o prazo da isenção
fiscal concedida pelo Decreto-lei n?
1.396, de 12 de março de 1975. Publicado no
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de 31.12.80
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IV - DECRETOS LEGISLATIVOS
99 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.783, de 18 de abril de 1980. que
dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro
e sobre operações relativas a Titulas
e Valores Mobilfãríos». Publicado
no D.O. de 13.10.80
:
100 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.784, de 28 de abril de 1980, que <dixa vencímentos para cargos da Magistratura da União e do Distrito Federal e 'I'errltóríos». Publicado no
D.O. de 13.10.80
101 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1. 785, de 13 de maio de 1980, que "altera a legislação referente ao Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis, e dá outras providências". Publicado no D.O. de

Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.787, de 26 de maio de 1980, que "fixa vencimentos para cargos do Governo do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Fede"ai». Pulicado no D.O. de 13.10.80 "
103 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto, do Decreto-lei n?
1. 786, de 20 de maio de 1980, que "altera a redação do parágrafo único do
artigo 45 da Lei n? 4.375, de 17 de
agosto de 1964". Publicado nb D.O.
de 24.10.80.....

31.10.80 ..

71

Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1. 790, de 9 de junho de 1980, que "altera a legislação do imposto de renda e introduz modificações no
Decreto-lei n? 1.782, de Hi de abril de
1980, que instituiu o empréstimo
compulsório». Publicado no DO. de

106 -
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13.10.80
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102 - Decreto Legislativo de 1980 -

71

Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.789, de 28 de maio de 1980, que
«dispõe sobre a renúncia, pela
União, do domínio útil da área situada no Município de Guarulhos,
Estado de São Paulo, necessária à
ampliação da Base Aérea e à implantação do Aeroporto de Guarulhos". Publicado no D.a. de

105 -

1.847 - Der
de dezembro
de 1980 reão dos impostos de importação e sobre produtos industrializados para equipamentos de produção cínematograflca. Publicado no

Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.788, de 28 de maio de 1980, que "fixa o vencimento e o percentual de
representação do cargo de Auditor
do 'I'ribunal de Contas da União».
Publicado no D.a. de 24.10.80......
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Decreto Legislativo de 1980 Aprova0 texto do Decreto-lei n?
1.792, de 17 de junho de 1980, que
"dispõe sobre a destinação do eventual excesso de arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras
no Exercício Financeiro de 1980".
Publicado no D.a. de 31.10.80......
IDe - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.791, de 11 de junho de 1980, que
"dispõe sobre a renúncia, pela
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D.O. de 3.11.80
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Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto da Constituição da
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial UNIDO"em Agência Especializada
das Nações Unidas, concluído em
Viena a 8 de abril de 1979. Publicado
no D.O. de 6.11.80
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blica do 'Paraguai, assinado em Assunção, a 11 de abril de 1980. Publicado no D.O. de 14.11.80
74
111 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Acordo que estabelece a Comunidade da Pimentado-Reino, aberto à assinatura em
Bangkok, Tailândia, de 16 de abril a
31 de agosto de 1971. Publicado no
D.a. de 14.11.80
74
112 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.793, de 23 de junho de 1980. que
«autoríae o Poder Executivo a não
ajuizar as ações que menciona. e dá
outras provídêncías. Publicado no
D.a. de 19.11.80
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113 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.7.94, de 23 de junho de 1980, que
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D.a. de 19.11.80
75
114 - Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-leí n?
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no D.a. de 19.11.80
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19.11.80
76
116 -- Decreto Legislativo de 1980 Aprova o texto do Decreto-lei n?
1.796, de 9 de julho de 1980, que «estabelece alíquota para a incidência
do imposto de renda sobre remessas
em pagamento de transmissão dos
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1.797, de 9 de julho de 1980, que
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de 1971, aprovado na Conferência
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS

EMENDA CONSTITUCIONAL N? 15
Restabelece o sistema de voto direto
nas eleições para Governador de Estado e
para Senador da República.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, as Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:
Artigo I? o § 2? do art. 13 e o «caput » e os §§ I? e 2? do art. 41 da
Constituicão Federal passam a vigorar, respectivamente, com a seguin-

te redação:
«Art. 13.
.
.
§ 2?
A eleição do Governador e do Vice-Governador de
Estado, para mandato de quatro anos, far-se-á por sufrágio universal e voto direto e secreto; o candidato a Vice-Governador
será considerado eleito em virtude da eleição do candidato a
Governador com ele registrado.
Art. 41. o Senado Federal compõe-se de representantes dos
Estados, eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o principio
majoritário, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos e no
exercício dos direitos políticos.
§ I?

Cada Estado elegerá três Senadores, com mandato de

oito anos.
§ 2?

A representação de cada Estado renovar-se-á de qua-

tro em quatro anos, alternadamente, por um e por dois terços.
§3?
.

Art. 2? o mandato dos atuais Senadores terá a duração prevista
na legislação em vigor à data da respectiva eleição.
Brasília, em 19 de novembro de 1980
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A Mesa da Câmara dos Deputados
FLÁVIO MARCiLIO
Presidente
HOMERO SANTOS
I? Vice-Presidente
RENATO AZEREDO
2? Vice-Presidente
WILSON BRAGA
1? Secretário
EPITÁCIO CAFETEIRA
2? Secretário
ARI KFFURI
3? Secretário
WALMOR DE LUCA
4? Secretário
A Mesa do Senado Federal
LUIZ VIANA
Presidente

NILO COELHO
I? Vice-Presidente

DINARTE MARIZ
2? Vice-Presidente
ALEXANDRE COSTA
1? Secretário
LOURIVAL BAPTISTA
3? Secretário

GASTÃO MÜLLER
4? Secretário
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EMENDA CONSTITUCIONAL
Altera
Federal.

N~

1G

dispositivos

da

Constituicão

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, as Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:
Artigo único. Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? Incluem-se entre os bens dos Estados e 'I'errrtórios os lagos em terrenos de seu domínio, bem como os rios que
neles têm nascente e foz, as ilhas fluviais e lacustres e as terras
devolutas não compreendidas no artigo anterior.»
«Art. 9? À União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Territórios e aos Municípios' é vedado:
"Art.2c' A União distribuirá aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos Territórios:
........................................................ »

"Art. 121. O Tribunal Federal de Recursos compõe-se de
vinte e sete Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da
República, sendo quinze dentre juízes federais, indicados em
lista tríplice pelo próprio Tribunal; quatro dentre membros do
Ministério Público Federal; quatro dentre advogados que satisfaçam os requisitos do parágrafo único do art. 118: e quatro
dentre magistrados ou membros do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios .
........................................................ »

"Art. 201:.
.
.
Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, disporá sobre normas gerais a serem observadas pelos
Estados, Distrito Federal e Territórios na oficialização dessas
serventias.
§ 1~

Brasília, em 27 de novembro de 1980
A Mesa da Câmara dos Deputados
EPITÀCIO CAFETEIRA
FLÀVIO MARCÍLIO
2? Secretário
Presidente
AR! KFFURI
RENATO AZEREDO
3? Secretário
2? Vice-Presidente
WALMOR DE LUCA
WILSON BRAGA
1? Secretário
4? Secretário
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A Mesa do Senado Federal
LUIZ VIANA

Presidente
NILO COELHO
1? Vice-Presidente

DINARTE MARIZ
2? Vice-Presidente

ALEXANDRE COSTA
l? Secretário
LOURIVAL EAPTISTA
3? Secretário

GASTÃO MüLLER
4? Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL N? 17
Altera os artigos 23, 24 e 25 da Constituição Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, as Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituiçâo
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:
Art. 1? Os arts. 23, 24 e 25 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 23.
.
.
«§ I?
Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto a que se refere o item IV do art.
21, incidente sobre rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública por eles pagos, quando forem obrigados a reter o tributo.
§8?
Do produto da arrecadação do imposto mencionado no
item lI, oitenta por cento constituirão receita dos Estados e vinte por cento, dos Municípios. As parcelas pertencentes aos Municípios serão creditadas em contas especiais, abertas em estabelecimentos oficiais de crédito.
§9? As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, a.
que se refere o parágrafo anterior, serão creditados de acordo
com os seguintes critérios:
I - no mínimo três quartos, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias realizadas em seus respectivos territórios;
11 - no máximo um quarto, de acordo com o que dispuser a
lei estadual.
§ 10.
Do produto da arrecadação do imposto mencionado
no item I, cinqüenta por cento constituirão receita dos Estados
e cinqüenta por cento, do Município onde se localizar o imóvel
objeto da transmissão sobre a qual incide o tributo. As parcelas
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pertencentes aos Municípios serão creditadas em contas especiais abertas em estabelecimentos oficiais de crédito, na forma e
nos prazos estabelecidos em lei federal.
Art. 24.
.
.
§ 2?
Pertence aos Municípios o produto da arrecadação do
imposto a que se refere o item IV do artigo 21, incidente sobre
rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública por eles
pagos, quando forem obrigados a reter o tributo.

Art. 25. Do produto da arrecadação dos impostos mencionados nos itens IV e V do art. 21, a União distribuirá vinte e
quatro por cento na forma seguinte:
I - onze por cento ao Fundo de Participação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios;
II - onze por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
IH dois por cento ao Fundo Especial que terá sua aplicação regulada em lei.
§1? Para efeito de cálculo da percentagem destinada aos
Fundos de Participação, excluir-se-á a parcela do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza que, nos termos dos artigos 23, § I?, e 24, § 2?, pertence aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
§2? A aplicação dos fundos previstos nos itens I e II
será regulada em lei federal, que atribuirá ao Tribunal de Contas da União a incumbência de efetuar o cálculo das quotas.
§3? A transferência dos recursos dependerá do recolhimento dos impostos federais arrecadados pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios e da liquidação das dívidas
dessas entidades ou de seus órgãos de administração indireta,
para com a União, inclusive as oriundas de prestação de garant.ia.»

Art. 2? O aumento da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na distribuição prevista nos itens I e 11 do artigo
25 da Constituição Federal, será feito à razão de um por cento, no
exercício de 1981, meio por cento, no exercício de 1982 e meio por cento,
no exercício de 1984.
Art. 3? Os critérios de distribuição da parcela do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias devida aos Municípios,
a que se refere o § 9? do art. 23 da Constituição Federal, deverão ser
observados a partir de I? de janeiro de 1982.
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Parágrafo único. No ano de 1981 prevalecerá, para a distribuição
da parcela do imposto a que se refere este artigo, o critério vigente em
1980.
Brasília, em 12 de dezembro de 1980.

A Mesa da Câmara dos Deputados

A Mesa do Senado Federal

FLÁVIO MARCÍLIO
Presidente

LUIZ VIANA
Presidente

RENATO AZEREDO
2? Vice-Presidente

1? Vice-Presidente

WILSON BRAGA
1? Secretário
ESPITÁCIO CAFETEIRA
2.° Secretário
ARI KFFURI
3? Secretário

DINARTE MARIZ
2.° Vice-Presidente
ALEXANDRE COSTA
1? Secretário
GABRIEL HERMES
2? Secretário
LOURIVAL BAPTISTA
3? Secretário

WALMOR DE LUCA
4? Secretário

II -

NILO COELHO

GASTÃO MüLLER
4? Secretário

LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N? 39, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera a redação do art. C? da Lei
Complementar n? 28, de 18 de novembro de
1.975, e dá outras providências.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1? O art. 6? da Lei Complementar n? 28, de 18 de novembro
de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. e? A criação e qualquer alteração territorial do Município
somente serão feitas no período fixado na lei que dispõe, em cada Estado, sobre organização municipal (Lei Orgânica dos Municípios].
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Parágrafo único. A criação ou supressão de Distritos, Subdistritos
e de suas sedes, bem como o desmembramento do seu território, no todo ou em parte, para anexação a outro Município, dependerão sempre
de aprovação das Câmaras Municipais interessadas, através de resolução aprovada, no mínimo, pela maioria absoluta dos seus rnembros.»
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

III -

DECRETOS-LEIS

DECRETO-LEI N? 1.805, DE 1? DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre a transferência aos Estados. Distrito Federal, Territórios e Municípios das parcelas ou quotas-partes dos
recursos tributários arrecadados pela
União. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 55. inciso n, da Constituição, e tendo em vista a conveniência de desburocratizar e descentralizar os mecanismos de transferência dos recursos destinados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, fortalecendo-lhes simultaneamente a estrutura financeira e a
autonomia administrativa,
DE C RE TA:
Art. 1?
A partir do mês de janeiro do exercrcio de 1981, ou do
primeiro trimestre do mesmo exercício, no caso de recolhimento trimestral, as parcelas ou quotas-partes dos recursos tributários arrecadados
pela União e destinados aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios ser-Ihes-ão automaticamente entregues pelo Banco do Brasil S.A., observados os percentuais de distribuição ou índices
de rateio definidos pelos órgãos federais competentes.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às parcelas ou
quotas-partes relativas às 'seguintes transferências:
ai Fundo Rodoviário Nacional - FRN;
b) Taxa Rodoviária Única - TRU;
c] Adicional do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustiveis
Líquidos e Gasosos - IULCLG;
d) Imposto Único sobre Energia Elêtrica - IUEE:
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e) Imposto Único sobre Minerais - IUM.
Art. 2? Os órgãos federais rasponsáveis pela fixação das alíquotas
ou percentagens dos fundos ou transferências, a que se refere o artigo
anterior, comunicarão ao Banco do Brasil S.A., até o último dia útil do
mês ou do trimestre seguinte ao do recolhimento, conforme o caso, os
percentuais de distribuição ou índices de rateio atribuídos aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios.
§ I? Recebida a comunicação de que trata este artigo, o Eanco do
Brasil S.A. creditará, imediatamente, nas contas especiais nele mantidas pelas entidades credoras, as quantias devidas com base nos respectivos percentuais de distribuição ou índices de rateio.
§ 2? Esgotado o prazo previsto no caput deste artigo, sem que tenha recebido a comunicação, o Eanco do Brasil S.A. creditará, nas contas especiais das entidades credoras as quantias devidas com base no
mesmo critério de distribuição ou rateio aplicado no último mês ou trimestre pago, procedendo-se aos necessários ajustes ao final do
exercício.
Art. 3? Na aplicação dos recursos provenientes das parcelas ou
quotas-partes de que trata este Decreto-lei. os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios respeitarão a destinação prevista na
correspondente legislação específica, observadas as peculiaridades locais e as normas, diretrizes e prioridades estabelecidas pela Presidência da República.
Parágrafo único. O orçamento elaborado na forma da Lei n? 4.320,
de 17 de março de 1964, e com observância do disposto neste artigo,
constituirá, uma vez aprovado pelo Poder Legislativo competente, prova da adequada destinação dos recursos à sua vinculacão especifica.
Art. 4? A fiscalização da entrega, às entidades credoras, dos recursos de que trata este Decreto-lei será feita pelo Tribunal de Contas
da União, conforme o disposto no artigo 31, item VIII, do Decreto-lei n?
199, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 5? Para os fins previstos nos artigos 3? e 4?, tão logo sejam
creditadas as importâncias devidas aos Estados, ao Distrito Federal,
aos Territórios e aos Municípios, o Banco do Brasil S.A. comunicará
ao Tribunal de Contas da União e à Secretaria de Planejamento da Presidência da República os montantes transferidos a cada unidade.
Art. C? A fiscalização da aplicação dos recursos de que trata este
Decreto-lei será exercida pelo órgão legislativo competente com o
auxílio:
I - dos Tribunais de Contas dos Estados, ou dos Conselhos de Contas dos Municípios, quando houver, ou, ainda, dos
Tribunais de Contas Municipais, consoante o disposto nos artigos 13, item IV, e 16 e seus parágrafos, da Constituição;
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II - do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no que
concerne aos valores transferidos ao Distrito Federal; e
III - do Tribunal de Contas da União, no que se refere
aos valores transferidos aos Territórios.
§ 1~ Para os fins previstos neste artigo, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios apresentarão, a partir do exercício
de 1981, ao Tribunal ou Conselho de Contas competente, o Balanço Geral referente ao exercício anterior.
§ 2~ Na falta de apresentação do documento a que se refere o parágrafo anterior, o Tribunal ou Conselho de Contas poderá solicitar ao
Banco do Brasil S.A. o bloqueio dos recursos até que seja sanada a irregularidade.
Art. 7~ O produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR será diretamente creditado ao Município interessado pelo Banco do Brasil S.A. ou agente arrecadador, deduzida
apenas a parcela legalmente devida ao INCRA - Institnto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, observados os prazos e cominações
previstos no artigo 24 § 3?, da Constituição.
Art. 8~ As parcelas de receita decorrentes do Salário-Educação,
de que trata a alínea a, do artigo 2? do Decreto-lei n? 1.422, de 23 de outubro de 1975, serão entregues às entidades credoras da mesma forma e
nos prazos previstos nos artigos I? e 2? deste Decreto-lei, independentemente de qualquer formalidade.
Art. 9~ A Secretaria de Planejamento da Presidência da República
estabelecerá normas e baixará instruções para a execução deste
Decreto-lei, bem como adaptará aos seus preceitos, quando cabível, o
tratamento relativo a outros recursos federais repassados aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios.
Art. 10. Os saldos das contas mantidas no Banco do Brasil S.A.
pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, provenientes
de recursos arrecadados pela União e a eles transferidos, poderão ser
livremente movimentados independentemente de autorização de qualquer órgão federal.
Art. 11. Ficam revogadas as disposições legais e regulamentares
que atribuam competência a órgãos da Administração Federal para
orientar ou fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos de que tratam os artigos anteriores, e, conseqüentemente, abolidas as exigências
de planos de aplicação, programas de trabalho e outros instrumentos
de controle, passando a matéria a ser regulada exclusivamente pelo disposto neste Decreto-lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos fundos
de que trata o artigo 25 da Constituição.
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Art. 12. As normas de fiscalização e controle previstas nos artigos
4? 5? e C? deste Decreto-lei serão observadas na entrega e aplicação dos
fundos referidos no artigo anterior.
Art. 13. Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogados o item X do artigo 31 e o artigo 43 do Decreto-lei n? 199, de
25 de fevereiro de 1967, bem como o artigo 3~' do Decreto-lei n? 1.755, de
31 de dezembro de 1979, e demais disposições em contrário.
Brasília, em I? de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Delfim Netto
Hélio Eeltrão

DECRETO-LEI N? 1.800, DE I? DE OUTUBRO DE 1980
Reabre o prazo fixado no §

1~

do artigo

4? do Decreto-lei n? 1.699, de l(: de outubro
de 1979. que dispõe sobre cancelamento e

parcelamento de débitos previdenciários.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Fica reaberto, por ISO (cento e oitenta) dias, a contar da
publicação deste Decreto-lei, o prazo a que se refere o § I? do artigo 4?
do Decreto-lei n? 1.C99, de 10 de outubro de 1979, mantidas as demais
disposições quanto ao parcelamento de débitos previdenciários.
Art. 2? Os Estados, Municípios e respectivas autarquias, bem como as entidades filantrópicas poderão obter o parcelamento de seus débitos previdenciários em até 120 (cento e vinte) prestações mensais,
desde que o requeiram no prazo mencionado no artigo anterior.
Art. 3?
Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em I? de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Jair Soares
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DECRETO-LEI N? 1.807, DE C DE OUTUBRO DE 1980
Acrescenta pemgreto ao artigo 2:' do
Decreto-lei n? C1, de 21 de novembro de
196C, que alterou a legislação relativa ao
Imposto Unico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, e dá. outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DE C R E TA:
Art. I? O artigo 2? do Decreto-lei n? C1, de 21 de novembro de
1966, alterado pelo Decreto-lei n? 1.599, de 30 de dezembro de 1977, fica
acrescido do seguinte parágrafo:
((Art.2?
.
§8? O valor da correção do custo CIF do petróleo bruto,
considerado na forma e para os efeitos do § 3? deste artigo, aplicado sobre as quantidades de petróleo bruto e derivados existentes na Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobrás, na data de cada
correção, será, a partir do exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 1980, inclusive, registrado em conta especial na
Petrobrás, para atender a despesas com prospecção e extração
de petróleo em território nacíonal.»
Art. 2? O valor resultante da correção a que se refere o § 8? ora
acrescentado ao artigo 2? do Decreto-lei n? C1, de 19CC, enquanto registrado em conta especial na Petróleo Brasileiro S.A. - PETROERÁS,
não está sujeito a tributação pelo imposto de renda.
Art. 3? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em e de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalho
Cesar Cals
Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 1.808, DE C DE OUTUERO DE 1980
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados ao equipamento
que menciona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1? Fica isento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
quando fornecido integralmente, o «Equipamento Compacto para Produção de Extratos Vegetais e/ou Animais», constituído de Tanque de
Maceração, Caixa de Aquecimento, Triturador/Centrifugador, Tanques
de Formulação, Esterilizador/Resfriador, Equipamento Semiautomático para Dosagem e Empacotamento Asséptico de Líquidos Esterilizados e Resfriados, Prensa Contínua para Pré-secagem e SecadorInativador de Fator Antitripsina, rotativo.
Art. 2? Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito
do mesmo imposto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização do equipamento a que se refere o artigo I?
Art. 3? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eduardo Pereira de Carvalbo
DECRETO-LEI N? 1.809, DE 7 DE OUTUBRO DE 1980
Institui o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, e dá outras providenciee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item I, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica instituido o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Erasileiro - SIPRON, com o objetivo de assegurar o planejamento integrado, coordenar a ação conjunta e a execucão continuada de
providências que visem a atender às necessidades de segurança do Programa Nuclear Erasileiro e de seu pessoal, bem como da população e
do meio ambiente com ele relacionados.
Parágrafo único. As necessidades a que se refere este artigo serão
atendidas pela aplicação das seguintes medidas:
ai Proteção Física
bl Salvaguardas N aciouais
c) Segurança Técnica Nuclear
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d) Proteção Radiológica
e) Segurança e Medicina do Trabalho
fi Proteção da População nas Emergências
g) Proteção do Meio Ambiente
h) Informações
Art. 2? Integram o SIPRON os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, as empresas privadas e as
fundações, que tenham atribuições relacionadas com o Programa Nuclear Brasileiro.
Art. 3? O SIPRON compreende:
I - Órgão Central:
- a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional;
H - Órgãos de Coordenação Setorial:
ai a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, nos campos
da Proteção Física, das Salvaguardas Nacionais, da Segurança Técnica
Nuclear e da Proteção Radiológica;
b) a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT, do
Ministério do Trabalho, no campo da Segurança e Medicina do Trabalho;
c) a Secretaria Especial de Defesa Civil - SEDEC, do Ministério
do Interior, no campo da Proteção da População nas emergências;
d) a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, no campo da Proteção do Meio Ambiente;
e) a Agência Central do Serviço Nacional de Informações AC/SNI, no campo das Informações.
HI - Órgãos de Execucão Seccional:
- os órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e privados,
que recebam atribuicões diretas para a execução de projetos e atividades do Programa Nuclear Brasileiro;
IV - Unidades Operacionais:
a) as instalações nucleares;
b) as unidades de transporte; e
c) outras instalações, a critério do Órgão Central do SIPRON;
V - Orgãos de Apoio:

- todos os órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e
privados, indiretamente ligados ao Programa Nuclear Brasileiro, mas
com relação direta e eventual com sua segurança, na forma da regulamentação deste Decreto-lei.
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Parágrafo único. Os órgãos e entidade referidos no artigo 2~ ficam
sujeitos à orientação normativa do Órgão Central do Sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

Art. 4~ Ao Órgão Central compete a coordenação geral do SIPRON.
Art. 5~ Aos Órgãos de Coordenação Setorial competem a orientação, a supervisão e a fiscalização dos Órgãos de Execução Seccional e
das Unidades Operacionais do Sistema, nos respectivos campos de
atuação.
Art. 6? Aos Órgãos de Execução Seccional compete cumprir e fazer
cumprir as normas e instruções baixadas e a Iegislacão específica em
vigor, bem como assegurar que sejam tomadas todas as medidas necessárias à segurança dos projetos e atividades que lhes forem atribuídos.
Art. 7~ As Unidades Operacionais são responsáveis pela integração e execução de todas as medidas que devam ser tornadas, no âmbito
de sua atuação. para atender às necessidades de segurança.
Art. 8? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 7 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
DECRETO-LEI

n~

1.810, DE 23 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre a construção de usinas
nucJeoelétricas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item I, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1?

Inclui-se entre as finalidades da Empresas Nucleares Bra-

sileiras S.A. - Nuclebrás realizar, com exclusividade. estudos. projetos e construção de usinas nucleoelétricas.
Parágrafo único. Na realização das atividades a que se refere este
artigo, a Nuclebrás fará ampla utilização dos recursos disponíveis nas
empresas nacionais.
Art. 2~ Para execução das atividades previstas no artigo 1~ deste
Decreto-lei, a Nuclebrás poderá, mediante autorização em decreto,
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constituir subsidiárias, desde que detenha, no mínimo e em caráter permanente, 51 % (cinqüenta e um por cento) das ações com direito a voto.
Art. 3? A autorização para a construção e operação de usina nucleoelétrica de que trata o art. 10 da Lei n? 6.189, de 16 de dezembro de
1974, estará condicionada à contratação de forma global pela concessionária, com a Nuclebrás, ou sua controlada, do fornecimento de todos os
serviços de engenharia, equipamentos e materiais necessários à construção, à montagem e ao comissionamento da usina.
Parágrafo único." O decreto de autorização de construção e operação fixará prazo para a celebração do contrato referido neste artigo,
findo o qual caducará de pleno direito.
Art. 4? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Danilo Venturini
Cesar Cals·

DECRETO-LEI N? 1.811, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre o tratamento tributário
das operações de arrendamento mercantil,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição Federal,
DE CRE TA:
Art. I? O Conselho Monetário Nacional poderá, para cada tipo de
operação que venha a definir.. reduzir até zero.. ou restabelecer, total ou
parcialmente, a alíquota do imposto de renda incidente na fonte sobre o
valor das remessas para o exterior, quando decorrentes de contratos de
arrendamento mercantil de bens de capital celebrados com entidades
sediadas no exterior.
Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo não poderá
resultar em aumento da alíquota vigente na data de registro do contrato de arrendamento mercantil no Banco Central do Brasil.
Art. 2? Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a baixar
as normas que se fizerem necessárias à execução deste Decreto-lei.
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Art. 3? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
João Cemilo Penna
José FIá via Pêcora

DECRETO-LEI N? 1.812, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre recursos da União, estranhos ao Fundo Federal de Eletrificação, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? Nos exercícios de 1980 a 1984, serão considerados como
contribuição da União os recursos estranhos ao Fundo Federal de Eletrificação, quando aplicados em bens e instalações de concessionária de
serviços públicos de energia elétrica nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste, e oriundos de fundos e dotações orçamentárias administrados pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República e pelo Ministério das Minas e Energia, não se aplicando aos mesmos as disposições do art. 20, da Lei n? 4.156, de 28 de novembro de 1962, com a redação dada pelo art. 8? da Lei n? 4.676, de 16
de junho de 1965.
Art. 2? Os recursos a que se refere o artigo anterior serão tratados
como investimento não remunerável das mencionadas concessionárias,
não sendo considerados para efeito de constituição de reserva para reversão, devendo ser feita, todavia, a respectiva reserva para depreciação.
Art. 3? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals
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DECRETO-LEI N? 1.813, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980
Institui regime especial de incentivos
para os empreendimentos integrantes do
Programa Grande Caraiés, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído regime especial de concessão de incentivos
tributários e financeiros para os empreendimentos compreendidos no
Programa Grande Carajás, a ser desenvolvido na área localizada ao
norte do paralelo de 80 (oito graus) e entre os rios Amazonas, Xíngu e
Parnaíba, abrangendo parte dos Estados do Pará, Goiás e Maranhão.
Parágrafo único. Os incentivos a que se refere este artigo são os
instituídos pela legislação federal e serão concedidos nos termos, limites e condições estabelecidos em regulamento.
Art. 2? Os empreendimentos integrantes do Programa Grande
Carajás compreendem:
I - serviços de infra-estrutura, com prioridade para:
a) o projeto da Ferrovia Serra de Carajás-São Luís;
b) a instalação ou ampliação do sistema portuário e de outros investimentos necessários à criação e utilização dos corredores de exportação de Carajás;
c) as obras e instalações para a criação e utilização de hidrovias
com capacidade para transporte de grandes massas;
d] outros projetos concernentes a infra-estrutura e equipamentos de
transporte que se façam necessários à implementação e ao desenvolvimento do Programa Grande Carajás;
e) o aproveitamento hidrelétrico das bacias hidrográficas;
II - projetos que tenham por objetivo atividades de:
a) pesquisa, prospecção, extração, beneficiamento, elaboração primária ou industrialização de minerais;
b) agricultura, pecuária, pesca e agroindústria;
c) florestamento, reflorestamento, beneficiamento e industrialização de madeira;
d) aproveitamento de fontes energéticas;
IH - outras atividades econômicas consideradas de importância
para o desenvolvimento da região.
Art. 3? É criado, na Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, um Conselho Interministerial, com a finalidade de coorde-
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nar, promover e executar. de forma integrada, as medidas necessárias à
viabilidade do Programa Grande Cerejas e à concessão dos incentivos
de que trata o presente Decreto-lei.
§ I? No cumprimento de sua finalidade, poderá o Conselho Interministerial exercer as atribuições de outros órgãos e entidades da Administração Federal. diretamente ou através de órgão executivo próprio.
§ 2? A composição, estruturação. competência e funcionamento do
Conselho Interministerial serão estabelecidos em decreto.
Art. 4?Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvées
Eliseu Resende
Ãngelo Amaury Stábile
Murilo Macedo
João Cemilo Penna
Cesar Cals
Mário David Andreazza
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 1.814, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1980
Altera as tabelas do imposto de renda
incidente na fonte sobre rendimentos de
trebelho assalariado e não assalariado, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das at ibuições que lhe
confere o artigo 55, inciso 11, da Constituição,

DECRETA:
Art. I? Os rendimentos do trabalho assalariado, inclusive a remuneração mensal correspondente à prestação de serviços paga a titulares, administradores ou dirigentes de pessoas jurídicas, estão sujeitos,
a partir de I? de janeiro de 1981, à retenção do imposto de renda na
fonte, como antecipação, mediante aplicação de alíquotas progressivas
de acordo com a seguinte tabela:
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Classe
de
renda

01
02
03
04
05
06

07

Renda Líquida Mensal Cr$

De
De
De
De
De
Acima

até
30.001,00
46.001,00
65.001,00
102.001,00
164.001,00

a
a
a
a
a
de

30.000,00
46.000,00
65.000,00
102.000,00
164.000,00
233.000,00
233.000,00

Alíquota
%

isento
12
16
20
25
30
35

Art. 2? As importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica
a pessoa física a título de comissões, corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e de remuneração por quaisquer outros serviços prestados, bem como os rendimentos pagos ou creditados a vendedores, viajantes comerciais, corretores ou representantes comerciais autônomos, sem vínculo empregatício com a fonte pagadora; ficam sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, a partir de I? de janeiro
de 1981 como antecipação, mediante aplicação de alíquotas progressivas indicadas na seguinte tabela:

Classe
de
Renda

01
02
03
04
05
06

07
08

Rendimento Bruto Mensal
(Cr$ 1,00)

De
De
De
De
De
De
Acima

até
10.001,00
30.001,00
46.001,00
65.001,00
102.001,00
164.001,00

10.000,00

a 30.000,00
a 46.000,00
a 65.000,00

a 102.000,00
a 164.000,00

a 233.000,00
de 233.000,00

Alíquota
%

isento
10
12
16
20
25
30
35

Parágrafo único. Ficam também sujeitos ao imposto de renda na
fonte, como antecipação, com base na tabela constante deste artigo, os
rendimentos atribuídos aos dirigentes e administradores de pessoa
jurídica, a título de gratificação ou participação no resultado.
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Art. 3? Fica facultado à pessoa física que auferir rendimentos de
qualquer natureza; não sujeitos à retenção do imposto de renda na
fonte, o recolhimento antecipado do imposto, na forma do Decreto-lei
n? 1.705, de 23 de outubro de 1979.
Art. 4? Fica o Ministro da Fazenda autorizado a dispensar de
apresentação de declaração anual as pessoas físicas que, no ano-base,
tiverem auferido rendimentos abaixo do valor que resultar da aplicação
do coeficiente de 1,40 sobre o limite de isenção.
Art. 5? O Ministro da Fazenda, atendendo à conveniência administrativa, poderá promover o arredondamento para até milhares de
unidades, dos valores expressos em cruzeiros na legislação tributária,
por ocasião da atualização monetária desses valores.
Art. 6? Fica isento do imposto de renda o pecúlio de que trata o
artigo 5? do Decreto-lei n:' 1.642, de 7 de dezembro de 1978, quando o
pagamento decorrer de falecimento ou invalidez permanente do participante.
Art. 7? Estão sujeitas ao recolhimento do imposto de renda na
fonte, à alíquota de 20% (vinte po cento), dispensado o reajustamento
de que trata o artigo 5? da Lei n? 4.154, de 28 de novembro de 1962, as
importâncias remetidas para o exterior a partir' de I? de janeiro de
1980, em pagamento pela aquisição dos direitos e demais despesas necessárias à transmissão para o Brasil, através do rádio ou televisão, de
competições desportivas das quais faça parte representação brasileira.
Art. 8? No exercício de 1981, o imposto de renda de que trata o
artigo 2? do Decreto-lei n? 1.641, de 7 de dezembro de 1978, incidirá sobre a parcela de iucro que exceder a Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
cruzeiros), no ano-base de 1980.
Art. 9? Os rendimentos das obrigações ao portador das Centrais
Elétricas Brasileiras SI A (ELETROBRÁS), pagos ou creditados a pessoas jurídicas, não estão sujeitos ao desconto do imposto de renda na
fonte.
Art. 10. Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 28 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÁO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 1.815, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre apuração de resultados
do exercício financeiro, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, lI, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Consideram-se, na apuração de resultados do exercrcro financeiro, as despesas nele empenhadas, excluindo-se aquelas impugnadas ou pendentes de regularização.
§1? São despesas impugnadas ou pendentes de regularização
aquelas recusadas pelo órgão competente, em qualquer estágio de empenho, liquidação e pagamento.
§2?
São inscritos em Restos a Pagar, estejam ou não processados, e desde que se amparem na vigência do prazo de cumprimento da
obrigação neles estabelecida, os empenhos relativos a:
a) obras e serviços em andamento;
b) material adquirido no exterior;
c) material em fase de fabricação no País: e
d) compromissos resultantes de contratos e convênios celebrados,
pelos saldos a honrar.
§ 3? As despesas de transferência a entidade pública ou privada,
empenhadas e não pagas no exercício, são inscritas em Restos a Pagar
e em nome da favorecida.
§ 4? As despesas efetuadas no exterior, empenhadas e não pagas
dentro do exercício, são escrituradas em Restos a Pagar.
Art. 2? As despesas empenhadas, mas não processadas ou liquidadas dentro do próprio exercício e que não se enquadrem nas disposições do artigo I? e seus parágrafos, são canceladas em 31 de dezembro
considerando-se anuladas as respectivas notas de empenho.
Art. 3? A inscrição em Restos a Pagar far-se-á no encerramento
do exercício de emissão da nota de empenho e terá validade até 31 de
dezembro do ano subseqüente.
Art. 4? São canceladas as inscrições e reinscrições que compõem o
saldo das contas de Restos a Pagar até o exercício de 1978.
§ I? São cancelados, em 31 de dezembro de 1980, os Restos a Pagar inscritos e reinscritos em '1979 desde que não amparados pelas disposições dos parágrafos 2?, 3? e 4? do artigo 18.
§ 2? Ê vedada a reinscrição de Restos a Pagar assegurando-se, todavia, o direito do credor através da emissão de nota de empenho, no
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exercrcio de reconhecimento da dívida à conta de dotação correspondente à mesma classificação orçamentária anterior e, se inexistente ou

exaurida, à conta de Despesas de Exercícios Anteriores.
Art. 5? A remessa de recursos em moeda estrangeira, para realização de despesa no exterior, é de exclusiva competência do órgão central
de programação financeira e constitui despesa o valor, em moeda nacional, decorrente de conversão à taxa cambial efetivamente utilizada na
data da operação.
§. I? A moeda estrangeira será colocada diretamente na conta bancária do favorecido, no exterior, 80 b comunicação ao Ministério ou Órgão solicitante.
§ 2? Corre à conta de dotação do órgão interessado o valor, em
moeda nacional, resultante da aplicação da taxa cambial orçamentária,
enquanto esta perdure.
§ 3~ Corre à conta de Reserva para Diferença. de Câmbio o valor
excedente ao calculado nos termos do parágrafo anterior, como decoro
rência da taxa cambial efetivamente aplicada na operação.
§4? Exclui-se do disposto no «caput» deste artigo o suprimento de
fundos em moeda estrangeira destinados a realizar despesas com navios, aeronaves, expedições militares ou missões e que será entregue,
no País, diretamente ao suprido.
Art. 6? A partir do exercício financeiro de 1982, fica eliminada a
prática de taxa cambial orçamentária e, em conseqüência, as dotações
dos órgãos interessados responderão pela totalidade do dispêndio, em
moeda nacional, correspondente à remessa de moeda estrangeira ao
câmbio do dia.
Parágrafo único. Eventual diferença de taxa, comissão bancária e
demais despesas operacionais com a remessa correrão, do mesmo modo, à conta da dotação percutida.
Art. 7? Ê vedado o comprometimento de dotações orçamentárias,
sob a forma de empenho, provisão ou destaque, à conta de recursos financeiros que sejam objeto de restrição a ttitulo de despesa a programar, despesa diferida ou qualquer expressão equivalente.
Parágrafo único. É igualmente vedado realizar despesa orçamentária custeada através de fonte de receita própria ou vinculada além do
limite da efetiva e correspondente arrecadação.
Art. 8? É competente o órgão central do sistema de controle interno para reconhecer. exercer o controle e disciplinar o tratamento:
I - de Restos a Pagar; e
11 - de Despesas de Exercícios Anteriores.
Art. 9~ É competente a Secretaria de Planejamento da Presidência
da República para, se necessário, expedir regulamento visando à execução das medidas aqui estabelecidas.
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Art. 10. Este Decreto-lei entra em vigor na data desua publicação,
revogadas as disposições em contrário e, em especial, os Decretos-leis
ns s 836, 849 e 1.369, de 8 de setembro de 1969, 9 de setembro de 1969 e 5
de dezembro de 1974, respectivamente.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159? da Independênçia e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

DECRETO-LEI N? 1.816, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Modifica a sistemática de cálculo da
correcsc monetária incidente sobre as contribuiçõee de previdência social não pagas.
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 55, lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ As contribuições de previdência social não pagas até a
data do vencimento serão atualizadas monetariamente na data do efetivo pagamento, observadas, no que não contrariem este Decreto-lei, as
disposições da Lei n? 4.357, de 16 de julho de 1964, com as alterações
posteriormente introduzidas.
§ 1~ A atualização monetária será o resultado da mutipticação do
valor do débito previdenciário pelo coeficiente obtido com a divisão do
valor nominal reajustado da Obrigação Reajustável do Tesouro N acionai (ORTN), no mês em que se efetivar o pagamento, pelo valor da
mesma obrigação no mês seguinte àquele em que o débito deveria ser
solvido.
§ 2~ A sistemática de atualização monetária estabelecida neste artigo aplicar-se-a às contribuições previdenciárias ·cujos fatos geradores
venham a ocorrer a partir de 1? de janeiro de 1981.
§ 3? As contribuições de previdência social, que tiverem fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro do corrente ano, serão corrigidas
até essa data segundo as normas então em vigor.
Art. 2? A multa automática, incidente sobre o débito previdenciário, será calculada sobre o valor monetariamente corrigido na forma do
artigo anterior.
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Art. 3? Para os fins da legislação previdenciária, entende-se como
valor originário o que corresponde ao débito de natureza previdencial,
excluídas as parcelas relativas à correção monetária, juros de mora e à
multa automática.
Art. 4? O débito consolidado compreende o valor originário, atualizado monetariamente, e os acréscimos legais sobre esse valor incidentes.
Art. 5? Sobre a Dívida Ativa das entidades autárquicas integrantes do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPASj
incidirão os acréscimos de 10% e de 20%, segundo a cobrança venha a
ser feita na esfera administrativa ou na instância judicial, respectivamente, devendo ser o montante correspondente recolhido ao Fundo de
Previdência e Assistência Social (FPASj, criado pelo artigo 19 da Lei
n? 6.439, de I? de setembro de 1977.
Parágrafo único. Os acréscimos de que trata este artigo incidirão
igualmente sobre os débitos relativos às contribuições devidas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Art. 6? O Ministro da Previdência e Assistência Social baixará
normas para a execução deste Decreto-lei.
Art. 7? Este Decreto-lei entrará em vigor a I? de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jair Soares

DECRETO-LEI N? 1.817, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a execução. no Território
Federal de Rondónie, do Plano Nacional
de Habitação Popular fPLANHAPJ. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? O Governo do Território Federal de Rondônia fica autorizado a adotar as providências que se fizerem necessárias à participação
do Território no Plano Nacional de Habitação Popular (PLANHAP).
Parágrafo uruco. O Território Federal de Rondônia deverá, na
participação a que se refere o caput deste artigo, promover o planeja-
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mento e a execução dos investimentos em habitação, em infra-estrutura
e equipamentos urbanos, conferindo prioridade às regiões de menor desenvolvimento relativo.
Art. 2? No cumprimento do disposto neste Decreto-lei, poderá o
Governo do Território Federal de Rondônia contrair ou garantir empréstimos junto ao Banco Nacional da Habitação (BNH), através de
Agente Financeiro próprio a ser indicado pelas partes contratantes.
Parágrafo único. Poderão ser incluídas nas garantias relacionadas
com os empréstimos a que se refere o caput deste artigo parcelas das
quotas do Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios, devidas ao Território Federal de Rondônia.
Art. 3? Para atender aos encargos financeiros decorrentes da execução do Plano Nacional de Habitação Popular, em Rondônia, nos
exercícios de 1981 a 1985 fica o Governo do Território autorizado a contrair, de acordo com as normas operacionais do Banco Nacional da Habitação, empréstimos até o valor correspondente a 1.560.000 (um milhão, quinhentos e sessenta mil) Unidades Padrão de Capital, do
(BNH).
Art. 4? O Território Federal de Rondônia incluirá nas propostas
orçamentárias anuais e nos orçamentos plurianuais de investimentos
dotações suficientes à cobertura de suas responsabilidades financeiras
decorrentes dos empréstimos contraídos de acordo com. este Decreto-lei.
Art. 5? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza

DECRETO-LEI N? 1.818, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre reavaliação de bens do
ativo imobilizado da Rede Ferroviária Federal S.A.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O valor da reserva de reavaliação dos bens do ativo imobilizado da Rede Ferroviária Federal S.A, constante do balanço do
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exercicro social terminado no ano de 1979, não será computado na determinação do lucro real do período-base em que a reserva for incorporada ao capital social.
Parágrafo único. As quotas de depreciação, amortização ou exaustão correspondentes ao aumento do valor dos bens reavaliados, cuja reserva tenha sido capitalizada na forma deste artigo, não serão dedutíveis na determinação do lucro real.
Art. 2? Este. Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende
Ernane Galvêas
DECRETO-LEI N? 1.819, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta o valor do saldo-base de cálculo da remuneração dos militares.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O valor do soldo do posto de Almirante-de-Esquadra, de
que trata o artigo 148 da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972, é reajustado em:
I - 35% (trinta e cinco por cento), a partir de I? de janeiro de
1981: e
H - 35% (trinta e cinco por cento), a partir de I? de abril de 1981.
Parágrafo único. O percentual fixado no item 11 incidirá sobre o
valor do soldo vigente a partir de I? de janeiro de 1981.
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União para
o exercício de 1981.
Art. 3? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maxímiano Fonseca
Ernani Ayrosa da Silva
Délio Jardim de Mattos
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DECRETO-LEI N? 1.820, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salá.rios e
proventos dos servidores civis do Poder
Executivo, bem como das pensões, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item UI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1':' Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal civil do Poder Executivo, bem como os das pensões, decorrentes
da aplicação do Decreto-lei n? 1.732, de 20 de dezembro de 1979, ficam
reajustados na forma dos Anexos deste Decreto-lei.
Art. 2? A escala de vencimentos e salários e respectivas referências, a que se refere o anexo UI do Decreto-lei n? 1.732, de 1979, fica alterada na forma do correspondente anexo deste Decreto-lei.
Art. 3? As categorias funcionais integrantes do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de
1970, ficam distribuídas por classes, na forma do anexo IV deste
Decreto-lei.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas referências a que se refere a parte incial do artigo anterior ficam automaticamente localizados, inclusive com mudança de classe, nas correspondentes referências do anexo Hl deste Decreto-lei.
Art. 4? Os servidores ativos e os funcionários inativos, não beneficiados pelos reajustes previstos no artigo I? deste Decreto-lei, terão
os atuais valores de vencimentos, salários ou proventos majorados em
73% (setenta e três por cento), em duas parcelas, sendo a primeira de
35% (trinta e cinco por cento), a partir de l? de janeiro de 1981, e a remanescente, a partir de 1? de abril de 1981.
Parágrafo. único. O disposto neste artigo aplica-se ao pessoal civil
docente e coadjvante do magistério dos Ministérios Militares.
Art. 5? Fica elevado para Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) o valor
do salário-família.
Art. 6? Continua em vigor o disposto no parágrafo I? do art. 6? da
Lei n? 6.036, de 1? de maio de 1974.
Art. 7? A Gratificação de Atividade instituída pelo artigo 10 do
Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, passa a denominar-se
Gratificação de Nível Superior, mantidas as características, definição,
beneficiários e base de concessão estabelecidos em lei.
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Parágrafo único. O ocupante de cargo ou emprego incluído em categoria funcional de nível superior do Plano de Classificação de Cargos
de que trata a Lei u? 5.645, de 10 de dezembro de 1970 e que, por força
da legislação em vigor, estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a
40 horas semanais fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação
prevista neste artigo.
Art. 8? A Gratificação de Produtividade, instituída pelo artigo 10
do Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, fica estendida aos
funcionários integrantes da categoria funcional de Controlador da Arrecadação Federal do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, código TAF-600, em percentual correspondente a até 80% (oitenta por
cento), incidente sobre a referência do cargo efetivo.
§ 1? Os critérios para a concessão da gratificação serão fixados
pelo Ministro da Fazenda, em função da produtividade do funcionário.
§ 2? A Gratificação de Produtividade não poderá ser paga cumulativamente com a Gratificação de Nível Superior.
§ 3? Aos funcionários alcançados por este artigo aplica-se o disposto nos artigos 2? do Decreto-lei n? 1.698, de 3 de outubro de 1979; 5?
do Decreto-lei n? 1. 709, de 31 de outubro de 1979; e 10 do Decreto-lei n?
1.732, de 20 de dezembro de 1979.
§ 4? Na concessão da gratificação a que se refere este artigo serão
observadas as normas regulamentares pertinentes à categoria funcional
de Fiscal de Tributos Federais.
Art. 9? Nas autarquias federais, a categoria funcional do magistério superior, organizada em carreira, será integrada pelas seguintes
classes:
I - Professor Titular;
II - Professor Adjunto;
III - Professor Assistente;
IV - Professor Auxiliar.
§ 1? Cada classe compreenderá 4 (quatro) referências, numeradas
de 1 a 4.
§ 2? O Poder Executivo reestruturará a carreira do magistério suo
porior, atendendo às peculiaridades das atividades de ensino, pesquisa
e extensão, bem como a do magistério de I? e 2? graus.
Art. 10. Os atuais Professores Colaboradores e Auxiliares de Ensíno admitidos até 31 de dezembro de 1979 serão aproveitados na referên·
cia inicial da classe de Professor Asaístente, desde que possuam diploma de graduação em curso superior e sejam aprovados em processo seletivo a ser organizado e aplicado pelas instituições de ensino superior
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, contados da entrada em vigor destr
Decreto-lei.
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§ I? Os Professores Colaboradores e Auxiliares de Ensino admitidos após 31 de dezembro de 1979 serão incluídos, pelo prazo máximo de
2 (dois) anos, a contar da entrada em vigor deste Decreto-lei. em tabelas especiais, em extinção, a serem submetidas à aprovação do Presidente da República, por intermédio do Departamento Administrativo
do Serviço Público.
§ 2? No prazo fixado no parágrafo anterior, as instituições de ensino superior realizarão concurso público de provas e de títulos para o
provimento dos empregos de Professor Auxiliar, procedendo-se à inscrição ex offício dos docentes integrantes das tabelas especiais.
Art. l l . Ficam absorvidos, pelos valores de vencimentos, salários
e gratificações de que trata este Decreto-lei todos os incentivos funcionais e demais vantagens referentes aos cargos e empregos que integram
o Grupo Magistério Superior. e determinada a cessação do seu pagamento, ressalvado apenas o salário-família, a gratificação adicional por
tempo de serviço e as gratificações e indenizações especificadas no
anexo II do Decreto-lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974, aplicáveis aos
membros do Magistério Superior.

Parágrafo único. Ficam criadas a gratificação a ser deferida aos titulares das funções a que se refere o anexo V deste Decreto-lei e a Gratificação de Dedicação Exclusiva. devida aos integrantes do Magistério
Superior, nos valores estabelecidos no anexo VI do mesmo Decreto-lei.
Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Representação de Atividade Diplomática, a ser calculada sobre o vencimento, de acordo com
os percentuais estabelecidos para os correspondentes cargos efetivos
no Anexo VIII deste Decreto-lei, suprimindo-se a Representação Mensal instituída pelo artigo 8? do Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976, resguardados os direitos dos aposentados até a data da vigência deste Decreto-lei.
§ I? Não fará jus à gratificação de que trata este Decreto-lei o funcionário integrante do Grupo-Diplomacia. que se encontrar em exercício
no exterior.

§ 2? O funcionário de que trata este artigo. investido em cargo em
comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, em função correlacionada com categoria funcional de nível
superior do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias ou, ainda, em
função de assessoramento superior a que se referem os artigos 122 a. 124
do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, perceberá a gratificação calculada sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 3? A Gratificação de Representação de Atividade Diplomática,
sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, será computada para o
cálculo do provento da inatividade.
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Art. 13. As leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores
públicos ocupantes de cargos ou empregos na Administração Direta da
União, do Distrito Federal e respectivas autarquias.
Art. 14. Nos cálculos decorrentes da execução deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 15. O Departamento Administrativo do Serviço Público firmará a orientação normativa que se fizer necessária à execução deste
Decreto-lei.
Art. 16. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União para
o exercício de 1981.
Art. 17. Este Decreto-lei entrará em vigor em I? de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel
Os anexos mencionados no presente Decreto-lei estão publicados no D.O. de 12.12.80
e retificados no de 15.12.80.

DECRETO-LEI N? 1.821, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos membros da MaKistratura
Federal, do Distrito Federal e Territórios e
do Tribunal de Contas da União, bem assim os de pensões, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 55, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? OS valores de vencimentos e proventos dos membros da
Magistratura Federal do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal
de Contas da União, bem assim os de pensões, decorrentes da aplicação dos Decretos-leis n? 1.732, de 20 de dezembro de 1979, n? 1.784, de
24 de abril de 1980 e n? 1.788, de 28 de maio de 1980, serão reajustados
em 73% (setenta e três por cento), em duas parcelas, sendo a primeira
de 35% (trinta e cinco por cento), a partir de I? de janeiro de 1981 e a
remanescente, a partir de I? de abril de 1981.
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Art. 2?
Em decorrência do disposto no artigo anterior, os vencimentos do pessoal a que o mesmo se refere passarão a vigorar, nas datas indicadas. com os valores constantes do anexo a este Decreto-lei,
sobre os quais incidirão os percentuais de representação mensal nele

estabelecidos.
Art. 3? Fica elevado para Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) o valor
do salário-família.
Art. 4? Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 5? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o
exercício de 1981.
Art. 6? Este Decreto-lei entrará em vigor no dia I? de janeiro de
1981.
Brasília, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o

anexo mencionado no presente Decreto-lei está publicado no D.a. de 12.12.80.

DECRETO-LEI N? 1.822, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza a elevação. do capital do Serviço Federal de Processamento de Dados
- SERPRO, e dá outras providência.s.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a elevar o capital do
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO para Cr$
3.200.000.000,00 (três bilhões e duzentos milhões de cruzeiros), integralmente subscrito pela União.
§ I? Para atender ao aumento de capital autorizado neste artigo, o
Poder Executivo transferirá ao Serviço Federal de Processamento de
Dados - SERPRO ações preferenciais, ao portador, sem direito a voto,
representativas de participações acionárias da União em sociedades de
economia mista.
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§ 2? A transferência prevista no parágrafo anterior efetivar-se-á
mediante a lavratura de termo,na forma do artigo lO, incisos V. alínea
b, e VII, do Decreto-lei n? 147, de 3 de fevereiro de 1967, tomando-se como valor básico a cotação média do dia em que se realizar a operação.
Art. 2? O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 1.823, DE 18 DE DEZEMERO DE 1980
Transfere os recursos orçamentários
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item II, da Constituição,
DE C RE TA;
Art. I? Ficam transferidos para os Gabinetes da Presidência da
República os recursos orçamentários atribuídos à Secretaria de Comunicação Social (SECOM), bem como a gestão dos fundos por ela administrados.
Art. 2? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Erasília, em 18 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Golbery do Couto e Silva.

Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 1.824, DE 22 DE DEZEMERO DE 1980
Altera disposições da Lei n? 5.787, de
27 de junho de 1972, modificada pelo
Decreto-lei n? 1.693, de 3D de a,gosto de
1979, extingue gratificação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição,
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DECRETA:
Art. l~ Para o cálculo de concessão de gratificações e indenizações ao militar das Forças Armadas, na ativa, no País, tornar-se-á por
base o valor do soldo do posto ou graduação que efetivamente possui o
militar, ressalvado o disposto no artigo 9? da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972.
Art. 2~ O militar, em efetivo serviço, fará jus às seguintes gratificações e indenizações:
I - Gratificação de Tempo de Serviço;
II - Gratificação de Serviço Ativo;
III - Gratificação de Localidade Especial;
IV - Indenizações:
a) Diárias;
b] Ajuda de Custo;
c) Transporte;
d) Representação;
e) Moradia;
fi Habilitação Militar;
g) Compensação Orgânica.
Art. 3? Para os fins do disposto no artigo I?, o valor do soldo do
posto de Almirante-de-Esquadra, de que trata o artigo 148, da Lei n?
5.787, de 27 de junho de 1972, é fixado em Cr$ 49.995,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco cruzeiros), observados os índices
estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical anexa ao Decretolei n? 1.447, de 13 de fevereiro de 197C.
Parágrafo único Aplica-se ao valor do soldo fixado neste artigo o
disposto no artigo I?, item I, do Decreto-lei n? 1.819, de 11 de dezembro
de 1980.
Art. 4? As Gratificações de Tempo de Servico, de Serviço Ativo e
de Localidade Especial são devidas na forma estabelecida nas Seções
lI, IV e V, Capítulo lII, Título lI, da. Lei n? 5.787, de 27 de junho de
1972.
Art. 5? As Indenizações de que trata o item IV, letras a, b, c, d, e
e g, do artigo 2~, são devidas de conformidade com o prescrito nas Seções n, lII, IV, V, VI e VII, Capítulo IV, Título n, da Lei n? 5.787, de
27 de junho de 1972.
Art. 6? A Indenização de Habilitação Militar é devida a partir da
data de conclusão do respectivo curso.
§1? Somente serão considerados, para efeito de Indenização de
Habilitação Militar, os cursos de extensão com duração igualou superior a 6 (seis) meses, realizados no País ou no Exterior.
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§2~ Nas ocorrências de mais de um curso, será atribuída somente
a indenização de maior valor percentual.
§3? As condições, os cursos que constituem direito à Indenização
de Habilitação Militar, bem como o valor das indenizações, serão regulados em decreto comum às Forças Armadas.
Art. 7? Fica extinta a Gratificação de que trata a Seção HI,
Capítulo IH, Título H, da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972.
Art. 8? Os artigos l l O, ll3, 123 e 127, da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 110. A remuneração do militar, na inatividade - reserva remunerada ou reformado - compreende:
1. Proventos;
2. Auxílio-Invalidez;
3. Indenização de Habilitação Militar;
4. Indenização de Representação na Inatividade; e
5. Indenização de Compensação Orgânica.
§ I? A remuneração dos militares na inatividade será revista sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo
da moeda, se modificar a remuneração dos militares da ativa.
§ 2? As indenizações de que trata este artigo são isentas
de qualquer tributação.
Art. 113. Proventos são o quantitativo em dinheiro que o
militar percebe na inatividade, quer na reserva remunerada
quer na situação de reformado, constituídos pelas seguintes
parcelas:

1 - Soldo ou Quotas de Soldo;
2 - Gratificação incorporável.
Art. 123. É considerada Gratificação incorporável a Gratificação de Tempo de Serviço.
Parágrafo único A «base de cálculo» para o pagamento da
gratificação prevista neste artigo, dos auxílios e de outros direitos dos militares na inatividade remunerada será o valor do Soldo ou Quotas de Soldo a que o militar fizer jus na inatividade.
Art. 127- As Indeqiaações de Habilitação Militar, de Representação na Inatividade e de Compensação Orgânica são devidas na forma seguinte:
I - Indenização de Habilitação Militar nos mesmos percen ~
tuais fixados para o militar da ativa, calculados sobre o valor
do respectivo Soldo ou Quotas de Soldo;
H - Indenização de Representação na Inatividade calculada mensalmente Sobre os respectivos proventos acrescidos das
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Indenizações de Habilitação Militar e de Compensação Orgânica, e em função da soma do tempo de efetivo serviço, com os
acréscimos de tempo de serviço computáveis para todos os efeitos legais. O valor dessa Indenização será regulado em Decreto
comum às Forças Armadas; e
IH - Indenização de Compensação Orgânica na forma estabelecida nos artigos 68, 69, 124 § I?, 134 e 135 desta Lei."
Art. 9? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União para
o exercício de 1981.
Art. 10. Este Decreto-lei entra em vigor em l? de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Maximiano Fonseca
Ernani Ayrosa da Silva
Délio Jardim de Mattos
José Ferraz da Rocha
DECRETO-LEI N? 1.825, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Isenta de imposto de renda os empreendimentos integrantes do Programa
Grande Carajás e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, inciso H, da Constituição,
DECRETA:

Art. I?
Poderá ser concedida às pessoas jurídicas que, nos termos dos artigos I? e 2? do Decreto-lei n? 1.813, de 24 de novembro de
1980, instalarem, ampliarem ou modernizarem, até 31 de dezembro de
1985, na área do Programa Grande Carajás, empreendimentos dele integrantes, isenção, pelo prazo de dez anos, do imposto de renda e dos
adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, relativamente aos resultados obtidos nos referidos empreendimentos.
Parágrafo único. À isenção será concedida por ato do Conselho Interministerial do Programa Grande Carajás, que deverá ser comunicado à Secretaria da Receita Federal.
Art. 2? O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da
isenção de que trata o artigo anterior não poderá ser distribuído aos só-
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cios e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que deverá ser
utilizado para investimento no mesmo ou em outro empreendimento integrante do Programa Grande Carajás.
§1? No caso de incorporação ao capital social da reserva constituída na forma deste artigo, a parcela do aumento do capital derivada
do valor do imposto que deixou de ser pago em virtude da isenção não
será considerada reinvestimento para os efeitos da Lei n? 4.131, de 3 de
setembro de 1962, alterada pela Lei n? 4.390, de 29 de agosto de 1964.
§ 2? A inobservância do disposto no caput deste artigo implica
perda da isenção e obrigação de recolher, com relação à importância
distribuída, o imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar,
sem prejuízo da incidência do imposto sobre o lucro distribuído, como
rendimento do beneficiário.
§3? Consideram-se distribuição do valor do imposto:
a) a restituição de capital aos sócios, em caso de redução do capital
social, até o montante do aumento com incorporação da reserva;
b) a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o valor
do saldo da reserva de capital.
Art 3~ A isenção prevista neste Decreto-lei não exime a pessoa
jurídica titular do empreendimento das demais obrigações previstas na
legislação do imposto de renda, especialmente as relativas à retenção e
ao recolhimento de impostos sobre rendimentos pagos e à prestação de
informações.
Parágrafo único. Além das obrigações de que trata este artigo, a
pessoa jurídica titular de empreendimento integrante do Progama
Grande Carajás deverá efetuar, com clareza e exatidão, o registro contábil das operações e dos resultados correspondentes ao empreendirnento isento nos termos do artigo I? deste Decreto-lei, destacando-o do régistro das operações e dos resultados referentes a empreendimentos ou
atividades não abrangidos pela isenção.
Art. 4~ A isenção prevista neste Decreto-lei não exclui, na área
compreendida pelo Programa Grande Carajás, a concessão dos incentivos a que se referem o artigo 1? e seu parágrafo único do Decreto-lei n?
1.813, de 24 de novembro de 1980.
Art. 5? O Conselho Interministerial do Programa Grande Carajás
poderá expedir as normas complementares que se fizerem necessárias à
execução do presente Decreto-lei.
Art. 6? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 1.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores, da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, bem assim
as retribuições dos cargos em comissão, funções de direção e assístência intermediárias e representação mensal passam a ser os constantes
dos Anexos II e III do Decreto-lei n~ 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 2? A escala de vencimentos e salários, e respectivas referências, das categorias funcionais integrantes do Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário, a que se refere o Anexo à Lei n? 6.328, de 4 de maio
de 1976, fica alterada na forma do Anexo III do Decreto-lei n? 1.820, de
11 de dezembro de 1980.
Art. 3? As categorias funcionais integrantes do Grupo-Atividades
de Apoio Judiciário da Secretaria do Supremo Tribunal Federal ficam
distribuídas por classes, na forma do Anexo a este Decreto-lei.
Art. 4? As categorias funcionais 'integrantes de Grupos idênticos'
aos do Poder Executivo ficam distribuídos por classes, na forma do
Anexo IV do Decreto-lei n? 1.820, de 1980.
Art. 5? Os servidores atualmente posicionados nas referências
constantes da escala em vigor ficam automaticamente localizados, mesmo com mudança de classe, nas correspondentes referências do Anexo
III do Decreto-lei n~ 1.820, de 1980.
Art. 6~ A Gratificação de Atividade a que se refere o caput do artigo 5~ da Lei n~ 6.328, de 1976, passa a denominar-se Gratificação de
Nível Superior, mantidas as características, definição, heneficiários e
base de concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de nível superior, sujeito à
jornada de trabalho inferior a 40 horas semanals, fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação prevista neste artigo.
Art. 7? O salário-família dos funcionários ativos e inativos da Secretaria do Supremo Tribunal Federal passa a ser pago na importância
de o-s 300,00 (trezentos cruzeiros), por dependente.
Art. 8? As leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores de
que trata este Decreto-lei.
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Art. 9? Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 10. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União para
o exercício de 1981.
Art. 11. Este Decreto-lei entrará em vigor a partir de I? de janeiro
de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92 da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o

anexo mencionado no presente Decreto-lei está publicado no D. O. de 23.12.80

DECRETO-LEI N? 1.827, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União e dá
outras providências.

O PRE;SIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item III, da Constituição,
D EC RE TA:
Art. I? Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União, decorrentes
da aplicação do Decreto-lei n? 1.757, de 3 de janeiro de 1980, ficam reajustados na forma dos Anexos do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 2? A escala de vencimentos e salários, e respectivas referências, dos cargos efetivos e empregos permanentes, decorrentes da aplicação do artigo 2? do Decreto-lei n? 1.757, de 1980, fica alterada na forma do Anexo III do Decreto-lei n? 1.820, de 1980.
Art. 3? As categorias funcionais comuns aos Quadros e Tabelas
Permanentes de que trata este Decreto-lei e aos do Poder Executivo ficam distribuídas por classes, na forma do Anexo IV do Decreto-lei n?
1.820, de 1980.
Art. 4? - As categorias funcionais integrantes do Grupo-Atividades
de Controle Externo do Quadro Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União, constantes do Anexo do Decreto-lei n? 1.453,
de 6 de abril de 1976, ficam distribuidas por classes, na forma do Anexo I deste Decreto-lei.
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Art. 5? Os servidores alcançados pelos artigos 3? e 4? deste
Decreto-lei, atualmente posicionados nas referências instituídas na forma do artigo 6? do Decreto-lei n? 1.445, de 13. de fevereiro de 1976, e do
artigo 5?, §1?, do Decreto-lei n? 1.453, de 6 de abril de 1976, ficam automaticamente localizados, inclusive com mudança de classe, se for o caso, nas correspondentes referências do anexo IH do Decreto-lei n?
1.820, de 1980.
Art. 6? Os cargos Agente Administrativo do Grupo Serviços Auxiliares, Código TCU-CE-800, em extinção, do Quadro Permanente da
Secretaria Geal do Tribunal de Contas da União, e constantes do Anexo II da Lei n? 6.357, de 8 de setembro de 1976, ficam distribuídos por
classes, na forma do Anexo II deste Decreto-lei.
Art. 7? Os servidores ativos e os funcionários inativos, não beneficiados pelos reajustes previstos no artigo I? deste Decreto-lei, terão
os atuais valores de vencimentos, salários ou proventos majorados em
73% (setenta e três por cento), em duas parcelas, sendo a primeira de
35% (trinta e cinco por cento}, a partir de I? de janeiro de 1981 e a remanescente, a partir de I? de abril de 1981.
Art. 8? Fica elevado para Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) o valor
do salário-família.
Art. 9? A Gratificação de Atividade instituída pelo artigo 10 do
Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, passa a denominar-se
Gratificação de Nível Superior, mantidas as características, definição,
beneficiários e base de concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo ou emprego incluído em categoria funcional de nível superior do Plano de Classificação de Cargos
de que trata a Lei n? 5.645, de 1970, e que, por força da legislação em
vigor, estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais, fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação prevista neste artigo.
Art. 10. As leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores de
que trata este Decreto-lei.
Art. 11. As diferenças individuais de vencimentos e salários de
que trata o artigo 3? do Decreto-lei n? 1.669, de 14 de fevereiro de 1979,
serão absorvidas na razão de 20% (vinte por cento) das importâncias
correspondentes aos reajustes gerais de vencimentos e salários.
Art. 12. Fica extinto o cargo vago da Categoria Funcional de Médico do Grupo TCU-NS-900 do Quadro Permanente da Secretaria Geral
do Tribunal de Contas da União.
Art. 13. Nos cálculos decorrentes da execução deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
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Art. 14. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o

exercício de 1981.
Art. 15. Este Decreto-lei entrará em vigor em I? de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República
JOÃO FAGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Os anexos mencionados no presente Decreto-lei estão publicados noD.O. de 23.12.80.

DECRETO-LEI N? 1.828, DE 22 DE DEZEMERO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários, e
proventos dos servidores das Secretarias
dos Tribunais do Trebelho, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos do
pessoal dos Quadros Permanentes e Suplementares da Justica do. Trabalho, bem assim as retribuições dos cargos em comissão, funções de
direção e assistência intermediárias e representação mensal passam a
ser as constantes dos anexos II e III do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de
dezembro de 1980.
Art. 2? A escala de vencimentos e salários, e respectivas referências decorrentes da aplicação do anexo III do Decreto-lei n? 1.732, de 20
de dezembro de 1979, a que se refere o artigo 2? do Decreto-lei n? 1.760,
de 7 de janeiro de 1980, passa a ser a constante do anexo III do
Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 3? As categorias funcionais dos Quadros da Justiça do Trabalho, integrantes do Plano de Classificação de Cargos, instituido pela
Lei n?· 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ficam distribuidas por classe,
na forma do anexo IV do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro de
1980, e do anexo deste Decreto-lei.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas referências a que se refere a primeira parte do artigo anterior ficam auto-
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maticamente localizados. inclusive com mudança de classe. nas correspondentes referências constantes da aplicação do Anexo In do Decretolei n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 4~ Os servidores ativos e os funcionários inativos. não beneficiados pelos reajustes previstos no artigo I? deste Decreto-lei, terão os
atuais valores de vencimentos, salários ou proventos majorados em
73% (setenta e três por cento), em duas parcelas, sendo a primeira de
35% (trinta e cinco por cento), a partir de I? de janeiro de 1981 e a remanescente, a partir de I? de abril de 1981.
Art. 5? Fica elevado para Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) o valor
do salário-família.
Art. 6? A Gratificação de Atividade de que tratam os artigos 4? e
7? do Decreto-lei n? 1.457, de 14 de abril de 1976, na forma do Decretolei n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980, passa a denominar-se Gratificação de Nível Superior, mantidas as características, definição. beneficiários e base de concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. Ao ocupante de cargo ou emprego incluído em categoria funcional de nível superior do Plano de Classificação de Cargos
de que trata a Lei n? 5.645, de 1970, comuns à Justiça do Trabalho e ao
Poder Executivo, aplica-se o critério de Gratificação de Nível Superior
previsto no parágrafo único do art. 7? do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de
dezembro de 1980.

Art. 7? As leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores de
que trata este Decreto-lei.
Art. 8? Nos cálculos decorrentes da execução deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiros.
Art. 9? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o
exercício de 1981.
Art. 10. Este Decreto-lei entrará em vigor em I? de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOAO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o anexo mencionado no presente Decreto-lei está

publicado no D.a. de 23.12.80
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DECRETO-LEI N? 1.829, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores da Secretaria do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e
dos Territórios.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item UI, da Constituição,
DE CR E TA:

Art. I? Os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Ofícios Judiciais de primeiro grau de jurisdição do Distrito Federal e
dos Territórios, reestruturados pela Lei n? 5.831, de 23 de setembro de
1980, ficam reajustados na forma dos anexos U e UI do Decreto-lei n?
1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 2? As categorias funcionais dos Grupos integrantes do Plano
de Classificação de Cargos, instituido pela Lei n? 5.545, de 10 de dezembro de 1970, comuns aos dos órgãos do Poder Executivo, obedecerão a distribuição por classes, na forma do Anexo IV do Decreto-lei n?
1.820, de 1980.
Art- B? As categorias funcionais do Grupo-Atividade de Apoio Judiciário, Código AJ ·020 dos Quadros Permanentes da Secretaria do 'I'ríbunal de Justiça do Distrito Federal e dos Ofícios Judiciais da Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, ficam distribuidos por classe, na
forma dos Anexos deste Decreto-lei.
Art. 4? Os servidores de que tratam os artigos 2? e 3? deste
Decreto-lei, atualmente posicionados nas referências instituídas na forma do artigo 5? do Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1975, e do
artigo I? da Lei n? 5.831, de 23 de setembro de 1980, ficam automáticamente localizados, inclusive com mudança de classe, se for o caso, nas
correspondentes referências do Anexo UI do Decreto-lei n? 1.820, de
1980.
Art. 5? Os servidores ativos e os funcionários inativos, não beneficiados pelos reajustes previstos no artigo I? deste Decreto-lei, terão
os atuais valores de vencimentos, salários ou proventos majorados em
73% (setenta e três por cento), em duas parcelas, sendo a primeira de
35% (trinta e cinco por cento), a partir de I? de janeiro de 1981 e a remanescente, a partir de I? de abril de 1981.
Art. 6? Fica elevado para Crs 300,00 (trezentos cruzeiros) o valor
do salário-família.
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Art. 7~ A Gratificação de Atividade instituída pelo artigo 10 do
Decreto-lei n~ 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e devida aos integrantes
das categorias funcionais de nível superior de que trata este Decretolei, passa a denominar-se Gratificação de Nível Superior, mantidas as
características, definição, beneficiários e base de concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo ou emprego incluído em categoria funcional de nível superior do Plano de Classificação de Cargos
de que trata a Lei n~ 5.645, de 1970, e que, por força da legislação em
vigor, estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais, fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação prevista neste artigo.
Art. 8? As Leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores de
que trata este Decreto-lei.
Art. 9~ Nos cálculos decorrentes da execução deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 10. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento da União para o
exercício de 1981.
Art. 11. Este Decreto-lei entrará em vigor em 1~ de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel
Os anexos mencionados no presente Decreto-lei estão publicados no D.O. de 23.12.80.

DECRETO-LEI

N~

1.830, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos membros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal e respectivo
Ministério Público; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuicão que lhe
confere o artigo 55, item IIl, da Constituição.
DE C RE TA:
Art. 1~ Os valores de vencimentos e proventos dos membros do
Tribunal de Contas do Distrito Federal e respectivo Ministério Público,
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decorrentes da aplicação dos Decretos-leis n? 1.750, de 28 de dezembro
de 1979, e n? 1.787, de 26 de maio de 1980, excetuado o caso previsto no
art. 3? deste Decreto-lei, serão reajustados em 73% (setenta e três por
cento), em duas parcelas. sendo a primeira de 35% (trinta e cinco por
cento), a partir de I? de janeiro de 1981, e a remanescente, a partir de 1?
de abril de 1981.
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo anterior. os vencimentos do pessoal a que o mesmo se refere passarão a vigorar, nas datas indicadas, com os valores constantes do Anexo a este Decreto-lei,
sobre os quais incidirão os percentuais de representação mensal nele
estabelecidos.
Art. 3? O valor de vencimento e respectivo percentual de representação mensal do cargo de Procurador-Geral do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, constantes do Anexo
do Decreto-lei n? 1.750, de 1979, passam a ser os estabelecidos no Anexo a este Decreto-lei.
Art. 4? Fica elevado para Crs 300,00 (trezentos cruzeiros) o valor
do salário-família.
Art. 5? Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 6? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento do Distrito Federal
para o exercício de 1981.
Art. 7? Este Decreto-lei entrará em vigor em I? de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrehim Abi-Ackel

o anexo mencionado no

presente Decreto-lei está publicado no D.a. de 23.12.80.

DECRETO-LEI N? 1.831, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os valores de vencimentos,
salários e proventos dos servidores civis
do Distrito Federal, bem como os das pensões, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
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DE CR E TA:
Art. I? Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal civIl do Distrito Federal, bem como os das pensões, decorrentes da
aplicação do Decreto-lei n? 1.738, de 21 de dezembro de 1979, ficam reajustados na forma dos Anexos deste Decreto-lei.
Art. 2? A escala de vencimentos e salários, e respectivas referências, a que se refere o Anexo UI do Decreto-lei n? 1.738, de 1979, fica
alterado na forma do correspondente Anexo deste Decreto-lei.
Art. 3? As categorias funcionais integrantes do Plano de Classificação de Cargos, institnído pela Lei n? 5.920, de 19 de setembro de
1973, ficam distribuídas por classe, na forma do Anexo IV deste
Decreto-lei.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados na referência a que se refere a parte inicial do artigo anterior ficam automaticamente localizados inclusive com mudança de classe, nas correspondentes referências do anexo UI deste Decreto-lei.
Art. 4? Os servidores ativos e os funcionários inativos, não beneficiados pelos reajustes previstos no artigo I? deste Decreto-leí, terão
os atuais valores de vencimentos, salários ou proventos majorados em
73% (setenta e três por cento), em duas parcelas, sendo a primeira de
35% (trinta e cinco por cento), a partir de I? de janeiro de 1981, e a remanescente a partir de I? de abrIl de 1981.
Parágrafo único. Serão reajustados, nas mesmas bases, os valores
dos vencimentos das funções em comissão.
Art. 5? Fica elevado para Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) o valor
do salário-família.

Art. 6? A Gratificação de Atividade, instituída pelo artigo 2? do
Decreto-lei n? 1.544, de 15 de abrIl de 1977, passa a denominar-se Gratificação de Nível Superior, mantidas as características, definição, beneficiários e base de concessão estabelecidas em Lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo ou emprego incluído em categoria funcional de nível superior do Plano de Classificação de Cargos
de que trata a Lei n? 5.920, de 1973, e que, por força da legislação em
vigor, estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação prevista neste artigo.
Art. 7? O limite máximo da Gratificação de Produtividade de
que trata o artigo I? do Decreto-lei n? 1.774, de 5 de março de 1980, devida aos funcionários da categoria funcional de Fiscal de Tributos, do
Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, fica acrescido de 20
(vinte) pontos percentuais.
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Art. 8? A Gratificação de Produtividade, instituída pelo artigo 2?,
do Decreto-lei n? 1.544, de 1977, fica estendida aos funcionários integrantes da categoria funcional de Controlador da Arrecadação, do
Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, em percentual correspondente a até 80% (oitenta por cento), íncidente sobre o vencimento do
cargo efetivo.
§ I? A Gratifícação de Produtividade não poderá ser paga cumulativamente com a Gratificação de Nível Superior.
§ 2? Aos funcionários alcançados por este artigo aplica-se o disposto nos artigos 2? e 3? do Decreto-lei n? 1.774, de 1980, e 5? do
Decreto-lei n? 1.776, de 17 de março de 1980.
§ 3~ Na concessão da gratificação a que se refere este artigo serão
observadas as normas regulamentares pertinentes à categoria funcional
de Fiscal de Tributos.
Art. 9? A categoria funcional de Inspetor Sanitário, do GrupoOutras Ativídades de Nível Médío, Códígo NM-802 ou LT-NM-802, fica
estruturada na forma constante do Anexo IV deste Decreto-lei.
§ I? Os atuais servidores pertencentes à categoria funcional de
que trata este artigo serão localizados, inclusive com mudança de classe, na forma a ser estabelecida por Decreto do Governador do Distrito
Fedral.
§ 2? O disposto neste artigo servirá de base para a revisão de proventos dos funcionários aposentados.
Art. 10. O item XIII do Anexo II do Decreto-lei n? 1.360, de 22 de
novembro de 1974, introduzido pelo artigo 7? do Decreto-lei n? 1.614, de
3 de março de 1978, passa a vigorar com a redação do Anexo VI deste
Decreto-lei.
Art. 11. Independerá de idade a inscrição do candidato que seja
servídor da Administração Direta do Distrito Federal ou de suas Autarquias, nos casos compreendidos nos artigos I? e 3? da Lei n? 6.700,
de 23 de setembro de 1979.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a habilitação no concurso somente produzirá efeito se, no momento da posse ou exercício do
novo cargo ou emprego, o candidato ainda possuir a qualidade de servidor ativo da Administração Direta do Distrito Federal ou de suas Autarquias, vedada a aposentadoria concomitante, para elidir a acumulação de cargos.
Art. 12. Nos cálculos de'correntes da execução deste Decreto-lei se·
rão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 13. A Secretaria de Administração do Distrito Federal elaborará as Tabelas de retribuição decorrentes da aplicação deste Decretolei e firmará a orientação normativa que se fizer necessária à sua execução.
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Art. 14. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.
Art. 15. Este Decreto-lei entrará em vigor em I? de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabím A bi- Ackel
Os anexos mencionados no presente Decreto-lei estão publicados no D.O. de 23.12.80
e retificados no D.O. de 24.12.80.

DECRETO-LEI N? 1.832, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos. salários e
proventos dos servidores das Secretarias
do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Juetice Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? OS valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da
Justiça Federal, ficam reajustados na forma do disposto no Decreto-lei
n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 2?
Em decorrência do estabelecido no artigo anterior, os
vencimentos e salários, bem como as retribuições dos cargos em comissão, funções de direção e assistência intermediárias e a representação
mensal do pessoal em atividade passam a vigorar com os valores especificados nos Anexos H e HI do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro
de 1980.
Art. 3? As escalas de referências que compõem as classes dos cargos efetivos do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, Código TFRAJ-020, serão as constantes do Anexo HI mencionado no artigo 2?, na
forma do Anexo a este Decreto-lei.
Parágrafo único. Os cargos e empregos integrantes de Categorias
Funcionais comuns ao Tribunal Federal de Recursos e ao Poder Executivo ficam distribuídos por classe, na forma do Anexo IV, do Decretolei n? 1.820, de 1980.
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Art. 4? Os servidores atualmente posicionados nas referências a
que se refere o Decreto-lei n? 1.758, de 3 de janeiro de 1980, ficam automaticamente localizados, inclusive com mudança de classe, nas correspondentes referências do Anexo IH do Decreto-lei n? 1.820, de 1980.

Art. 5? A Gratificação de Atividade instituída pelo artigo 10 do
Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereíro de 1976, e aplicada às Categorias
Funcionais do Quadro de Pessoal das Secretarias de que trata este
Decreto-lei, por força dos artigos 5? e 8? do Decreto-lei n? 1.458, de 19
de abril "de 1976, passa a denominar-se Gratificação de Nível Superior,
mantidas as características, definição, beneficiários e base de concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo ou emprego incluído em Categoria Funcional de nível superior do Palno de Classificacão de Cargos de que trata a Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e que, por
força da legislação em vigor, estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação prevista neste artigo.
Art. C? Fica elevado para Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) o valor
do salário-família.
Art. 7? As leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores de
que trata este Decreto-lei.
Art. 8? Nos cálculos decorrentes da execução deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.

Art. 9? ,A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União para
o exercício de 1981.
Art. 10. Este Decreto-lei entrará em vigor a I? de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Erasília, em 22 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o anexo mencionado no

presente Decreto-lei está publicado no D.O. de 23.12.80
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DECRETO-LEI N? 1.833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980
Extingue a vinculação a categorias
econômicas na aplicação, peios Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municipios,
de recursos tributários transferidos pela
Uníéo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição, tendo em vista o ·disposto
na Emenda Constitucional n? 17, de 2 de dezembro de 1980, e no
Decreto-lei n? 1.805, de I? de outubro de 1980, e consoante os objetivos
do Programa Nacional de Desburocratização,

DE C RE TA:
Art. I? São acrescentadas ao parágrafo umco do artigo I? do
Decreto-lei n? 1.805, de I? de outubro de 1980, três alíneas, na forma
abaixo:
(Art. I?
.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às parcelas. ou quotas-partes relativas às seguintes transferências:
f) Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios - FPE;
g) Fundo de Participação dos Municípios - FPM;
h) Fundo Especial - FE."
Art. 2? O Art. 3? do Decreto-lei n? 1.805, de 1980, passa a vigorar
com a seguinte redação:
(Art. 3? Na aplicação dos recursos provenientes das parcelas ou quotas-partes de que trata este Decreto-lei, os Estados, o
Distrito Federal, os Territórios e os Municípios respeitarão
exclusivamente as vinculaçõesia funções de Governo previstas
na legislação específica, observadas as peculiaridades locais e
as normas, diretrizes e prioridades estabelecidas pela Presidência da República.
§ 1? Ficam extintas, a partir de 1? de janeiro de 1981, as
vinculacões a categorias econõmicas (art. 12, Lei n? 4.320, de 17
de março de 1964).
§ 2? O orçamento elaborado conforme a Lei n? 4.320, de 17
de março de 1964, e com observância do disposto neste artigo,
constituirá, uma vez aprovado pelo Poder Legislativo competente, prova da adequada destinação dos recuross à sua vinculacão
a funções de governo.
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§ 3? Para efeito de conhecimento, e após a aprovação dos
orçamentos elaborados nos termos do parágrafo anterior, as entidades referidas neste artigo encaminharão à Secretaria de Planejamento da Presidência da República - SEPLAN informações sobre os recursos aplícados.»
Art. 3? A fiscalização de que trata o artigo C?, itens I e H, do
Decreto-lei n? 1.805, de 1980, será feita pelo Tribunal de Contas da
União até o exercício de 1979, inclusive, cabendo-lhe ainda a apreciação
dos recursos interpostos com relação às contas fiscalizadas.
Art. 4? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Ficam revogados o parágrafo único do artigo 11 e o artigo
12 do Decreto-lei n? 1.805, de 1980, e demais disposições em contrário.
Brasilia, em 23 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
Hélio Beltrão

DECRETO-LEI N? 1.834, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça
Militar, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal dos Quadros e Tabelas Permanentes do Superior Tribunal Militar
e das Auditorias da Justiça Militar, reestruturados pela Lei n? 6.889,
de 11 de dezembro de 1980, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n?
1.745, de 27 de dezembro de 1979, ficam reajustados na forma dos Anexos do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 2? A escala de vencimentos e salários, e respectivas referências, dos cargos efetivos e empregos permanentes, decorrentes da aplicação do artigo 2? do Decreto-lei n? 1.745, de 1979, fica alterada na forma do Anexo III do Decreto-lei n? 1.820, de 1980.
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Art. 3? As categorias funcionais comuns aos Quadros e Tabelas
Permanentes de que trata este Decreto-lei e aos do Poder Executivo ficam distribuídas por classe, na forma do Anexo IV do Decreto-lei n?
1.820 de 1980.
Art. 4? As categorias funcionais do Grupo-Atividades de Apoio
Judiciário, Código STM-AJ-020, dos Quadros Permanentes, integrantes do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n? 5.645, de
10 de dezembro de 1970, ficam distribuídas por classe, na forma do
Anexo deste Decreto-lei.
Art. 5? Os servidores de que tratam os artigos 3? e 4? deste
Decreto-lei, atualmente posicionados nas referências instituídas na forma do artigo 6? do Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e do
artigo 4? do Decreto-lei n? 1.451, de 24 de março de 1976, ficam automaticamente localizados, inclusive com mudança de classe, se for o caso,
nas correspondentes referências do Anexo IlI do Decreto-lei n? 1.820,
de 1980.
Art. 6? Os servidores ativos e os funcionários inativos, não beneficiados pelos reajustes previstos no artigo I? deste Decreto-lei, terão
oe atuais valores de vencimentos, salários ou proventos majorados em
73% (setenta e três por cento), em duas parcelas, sendo a primeira de
35% (trinta e cinco por cento), a partir de I? de janeiro de 1981 e a remanescente, a partir de I? de abril de 1981.
Art. 7? Fica elevado para Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) ·0 valor
do salário-família.
Art. 8? A Gratificação de Atividade instituída pelo artigo la do
Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e aplicada às categorias
funcionais de nível superior dos Quadros e Tabelas de que trata este
Decreto-lei, por força dos artigos 5? e 8? do Decreto-lei n? 1.451, de 24
de março de 1976, passa a denominar-se Gratificação de Nível Superior,
mantidas as caracteristicas, definição, beneficiários e base de concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo ou emprego incluído em categoria funcional de nível superior do Plano de Classificação de Cargos
de que trata a Lei n? 5.645, de 1970, e que, por força da legislação em
vigor, estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais, fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação prevista neste artigo.
Art. 9? A Gratificação de Produtividade, instituída pelo artigo 10
do Decreto-lei n? 1.445, de 1976, fica estendida aos ocupantes dos cargos de Advogado de Ofício, nas mesmas condições e bases estabelecidas no Decreto-lei n? 1.709, de 31 de outubro de 1979.
§ I? A Gratificação de Produtividade não poderá ser paga cumulativamente com a Gratificação de Nível Superior.
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§

2~

Na concessão da Gratificação a que se refere este artigo se-

rão observadas as normas regulamentares pertinentes aos cargos do

Ministério Público Militar.
Art. 10. As leis especiais que fixam remuneração mmima para
categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores
de que trata este Decreto-lei.
Art. 11. Nos cálculos decorrentes da execução deste Decreto-lei
serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 12. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do orçamento da União para o
exercicio de 1981.
Art. 13. Este Decreto-lei entrará em vigor em 1~ de janeiro de
1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 23 de dezem bro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o Anexo mencionado no presente Decreto-lei está publicado no D.a. de 24/12/80.

DECRETO-LEI

N~

1.835, DE 23 DE DEZEMERO DE 1980
Acrescenta aUnea ao art. 3? do
Decreto-lei n:' 999, de 21 de outubro de
1969, que institui a Taxa Rodoviária UniCE.l, altera a redação do § 3:', do artigo C? do
Decreto-lei n? 1.(;91, de 2 de agosto de 1979,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ O artigo do Decreto-lei n~ 999, de 21 de outubro de 1969, fica acrescido da seguinte alínea:
«Art. 3? ...
h - Os proprietários de automóveis de aluguel, dotados ou
não de taxímetro (artigo 86 do Regulamento aprovado pelo Decreto n~ 62.127, de 16 de janeiro de 1968), destinados ao transporte público de pessoas."
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Art. 2? Este Decreto-lei entra em vigor a partir de I? de janeiro
de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Elíseu Resende

DECRETO-LEI N? 1.836, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980
Dá nova redação ao parágrafo único do
artigo 24 do Decreto-Lei n? 37, de 18 de novembro de 1966.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência que
lhe confere o artigo 55, item Il , da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O parágrafo único do artigo 24 do Decreto-lei n? 37, de 18
de novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Parágrafo único. A taxa a que se refere este artigo será
fixada pela autoridade competente com base no mercado cambial de cada quinzena, segundo critério definido pelo Ministro
da F azenda, para vigência no período quinzenal imediatamente
posterior ao subseqüente..
Art. 2? Este Decreto-lei entrará em vigor em I? de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
DECRETO-LEI N? 1.837, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores das Secretarias
dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 55, item In, da Constituição,
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DE CRE TA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
dos servidores das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, bem
assim as retribuições dos cargos em comissão, funções de direção e assistência intermediárias e representação mensal, passam a ser os constantes dos Anexos U e UI do Decreto-lei n? 1.820. de 11 de dezembro de
1980.
Art. 2~ A escala de vencimentos e salários, e respectivas referências, das categorias funcionais integrantes do Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário, a que se refere o Anexo ao Decreto-lei n? 1.461, de 23
de abril de 1976, fica alterada na forma do Anexo lU do Decreto-lei n?
1.820, de 1980.
Art. 3? As categorias funcionais integrantes do Grupo-Atividades
de Apoio Judiciário das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais
ficam distribuídas por classes, na forma do Anexo a este Decreto-lei.

Art. 4? As categorias funcionais integrantes de Grupos idênticos
aos do Poder Executivo ficam distribuídas por classes, na forma do
Anexo IV do Decreto-lei n? 1.820, de 1980.
Art. 5? Os servidores atualmente posicionados nas referências
constantes da escala em vigor ficam automaticamente localizados, mesmo com mudança de classe, nas correspondentes referências do Anexo
UI do Decreto-lei n? 1.820, de 1980.
Art. 6? A Gratificação de Atividade a que se refere o caput do art.
5? do Decreto-lei n? 1.461, de 1976, passa a denominar-se Gratificação
de Nível Superior, mantidas as características, definição, beneficiários
e base de concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de nível superior, sujeito à
jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação prevista neste artigo.
Art. 7? O salár ío- família dos funcionários ativos e inativos das
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais passa a ser pago na importância de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros}, por dependente.
Art. 8? As leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores de
que trata este Decreto-lei.
Art. 9? Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 10. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União para
o exercício de 1981.
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Art. 11. Este Decreto-lei entrará em vigor a partir de I? de janeiro
de 1981, revogadas as disposícões em contrário.
Brasília, em 23 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o anexo mencionado no presente Decreto-lei está publicado no D.O. de 24.12.80 e republicado no de 30.12.80.
DECRETO-LEI N? 1.838, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores da Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 55, item IH, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? Os atuais valores de vencimentos, salários e proventos
dos servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, bem assim
as retribuições dos cargos em comissão, funções de direção e assistência intermediárias e representação mensal, passam a ser os constantes
dos Anexos H e IH do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 2? A escala de vencimentos e salários, e respectivas referências, das categorias funcionais integrantes do Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário, a que se refere o Anexo ao Decreto-lei n? 1.459, de 19
de abril de 1976, fica alterada na forma do Anexo IH do Decreto-lei n?
1.820, de 1980.

Art. 3? As categorias funcionais integrantes do Grupo-Atividades
de Apoio Judiciário da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral ficam
distribuídas por classes, na forma do Anexo a este Decreto-lei.
Art. 4? As categorías funcionais integrantes de Grupos ídênticos
aos do Poder Executivo ficam distribuídas por classes, na forma do
Anexo IV do Decreto-leí n? 1.820, de 1980.
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Art. 5? Os servidores atualmente posicionados nas referências
constantes da escala em vigor ficam automaticamente localizados, mesmo com mudança de classe, nas correspondentes referências do Anexo
III do Decreto-lei n? 1.820, de 1980.

Art. 6? A Gratificação de Atividade a que se refere o caput do
art. 5? do Decreto-lei n? 1.459, de 1976, passa a denominar-se Gratificação de Nível Superior, mantidas as características, definição, beneficiários e base de concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de nivel superior, sujeito à
jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação prevista neste artigo.
Art. 7? O salário-familia dos funcionários ativos e inativos da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral passa a ser pago na importância
de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros), por dependente.
Art. 8? As leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores de
que trata este Decreto-lei.

Art. 9? Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiros.
Art. 10. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União para
o exercicio de 1981.
Art. 11. Este Decreto-lei entrará em vigor a partir de I? de janeiro
de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel

o anexo mencionado no presente Decreto-lei está publicado no D.O. de 24.12.80 e republicado no de 30.12.80.
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1.839, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item III, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal ativo e inativo dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n~ 1.751, de 28
de dezembro de 1979, ficam reajustados na forma dos Anexos I e II deste Decreto-lei.
Art. 2? A escala de vencimentos e salários e respectivas referências, a que se refere o Anexo II do Decreto-lei n~ 1.751, de 1979, fica alterada na forma do correspondente Anexo deste Decreto-lei.
Art. 3~ As classes das categorias integrantes do Grupo-Atividades
de Controle Externo, Código TCDF-CE-OlO, passam a ser as constantes
do Anexo III deste Decreto-lei.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas referências a -que se refere a parte inicial do artigo anterior ficam automaticamente localizados nas correspondentes referências do Anexo II deste
Decreto-lei.
Art. 4~ As categorias funcionais comuns ao Tribunal de Contas
do Distrito Federal e as do Governo do Distrito Federal ficam distribuídas por classe, na forma do Anexo IV do Decreto-lei n~ 1.820, de 11
de dezembro de 1980, observado o disposto no parágrafo único de seu
artigo 3?
Art. 5~ A Gratificação de Atividade, instituída pelo Decreto-lei n~
1.551, de 2 de maio de 1977, passa a denominar-se Gratificação de Nível
Superior, mantidas as características, definição, beneficiários e base de
concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo ou emprego incluído em categoria funcional de nível superior do Plano de Classificação de Cargos
de que trata a Lei n~ 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e que, por força
da legislação em vigor, estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a
40 horas semanais fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação
prevista neste artigo.
Art. 6~ Fica elevado para Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) o valor
do salário-família.
Art. 7? Nos cálculos decorrentes da execução deste Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
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Art. 8? A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do Orçamento do Distrito Federal
para o exercício de 1981.
Art. 9? Este Decreto-lei entrará em vigor em I? de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 23 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Os anexos mencionados no presente Decreto-lei estão publicados no D.O. de 24.12.80.

DECRETO-LEI N? 1.840, DE 23 DE'DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores das Secretarias
da Justiça Federal de Primeira Instância, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, No uso da atribuição que lhe
confere o art. 55, item 111, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? OS atuais valores de vencimentos, salários e proventos
dos servidores das Secretarias da Justiça Federal de Primeira Instância, bem assim as retribuições dos cargos em comissão, funções de
direção e assistência intermediárias e representação mensal, passam a
ser os constantes dos Anexos 11 e 111 do Decreto-lei n? 1.820, de 11 de
dezembro de 1980.
Art. 2? A escala de vencimentos e salários e respectivas referências, das categorias funcionais integrantes do Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário, a que se referem os Anexos aos Decretos-leis nf s
1.468, de 12 de maio de 1976, e 1.677, de 21 de fevereiro de 1979, fica alterada na forma do Anexo 111 do Decreto-lei n? 1.820, de 1980.
Art. 3? As categorias funcionais integrantes do Grupo-Atividades
de Apoio Judiciário das Secretarias da Justiça Federal de Primeira
Instância ficam distribuídas por classes, na forma do Anexo a este
Decreto-lei.
Art. 4~ As categorias funcionais integrantes de Grupos idênticos
aos do Poder Executivo ficam distribuídas por classes, na forma do
Anexo IV do Decreto-lei n? 1.820, de 1980.
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Art. 5? Os servidores atualmente posicionados nas referências
constantes da escala em vigor ficam automaticamente localizados, mesmo com mudança de classe, nas correspondentes referências do Anexo
UI do Decreto-lei n? 1.820, de 1980.

Art. 6? A Gratificação de Atividade a que se refere o caput do art.
5? do Decreto-lei n? 1.468, de 1976, passa a denominar-se Gratificação
de Nível Superior, mantidas as características, definição, beneficiários
e base de concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de nível superior, sujeito à
jornada de trabalho inferior a" 40 horas semanais, fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação prevista neste artigo.
Art. 7? O salário-família dos funcionários ativos e inativos das
Secretarias da Justica Federal de Primeira Instância passa a ser pago
na importância de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros), por dependente.
Art. 8? As leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores de
que trata este Decreto·lei.

Art. 9? Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 10. Os cargos de provimento em comissão, integrantes do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro das Secretarias
da Justiça Federal de Primeira Instância, estruturados nos termos da
Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, pela Lei n? 6.026, de 9 de abril
de 1974, alterada pelo Decreto-lei n? 1.468, de 12 de maio de 1976, ficam
reclassificados no código JF-DAS 101.3.
Art. 11. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei será
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União para
o exercício de 1981.
Art. 12. Este Decreto-lei entrará em vigor a partir de I? de janeiro
de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o anexo mencionado no

presente Decreto-lei está publicado no D.O. de 24.12.80.
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DECRETO-LEI N? 1.841, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre benefícios fiscais a investimentos de interesse econômico-social, alo
rez-a o Decreto-lei n? 157, de 10 de fevereiro
de 1967, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 55, n? H, da Constituição,
DE CRE TA:
Art. I? OS benefícios fiscais concedidos a pessoas físicas domiciliadas no País, correspondentes a aplicações financeiras em investimentos de interesse econômico ou social, passarão a reger-se por este
Decreto-lei.
Art. 2? As pessoas físicas poderão reduzir do imposto sobre a renda devido, a partír do exercícío de 1982, de acordo com a sua declaração, os seguintes percentuais das quantias efetivamente aplicadas em:
I - depósitos em cadernetas de poupança do Sistema Fínanceíro
de Habitação:
a) 4% do saldo médío anual de valor não superior a mil Unidades
Padrão de Capítal do mês de dezembro do ano-base;
b] 2% da parcela do saldo médio excedente ao valor de mil Unidades Padrão de Capital do mês de dezembro do ano-base;
n - subscrição de ações do Banco do Nordeste do Brasil S.A., do
Banco da Amazônia S.A. e de companhias industriais ou agrícolas consideradas de interesse para o desenvolvimento econômico do Nordeste
ou da Amazônia, nos termos da legislação específica: 45%;
In - subscrição de ações emitidas por companhias abertas, controladas por capitais privados nacionais, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional:
a] quando se tratar de emissão que, nos termos a serem definidos
pela Comissão de Valores Mobiliários, assegure garantia de acesso ao
público a pelo menos um terço da emissão: 30%;
b] nas demais hipóteses de distribuição de ações: 10%.
Art. 3? Somente serão consideradas, para efeito de redução de imposto, para cada contribuinte, as subscrições de ações cuja quantídade à época da deliberação da emissão represente parcela não superior:
I - a 5% do capital social realizado, no caso de ações de companhias consideradas de interesse para o desenvolvimento econômico do
Nordeste ou da Amazônia;
n - a 2% do capital social realizado, nos demais casos.
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Art. 4? A redução do imposto de que tratam os n?s II e III do art.
somente se refere à subscrição de ações decorrentes de emissão pública, registrada na Comissão de Valores Mobiliários, compreendendo
também as subscrições efetuadas mediante o exercício de direito de
preferência.
Art. 5? Para utilização do benefício fiscal (art. 2?, n?s II e lIII, a
pessoa física deverá manter indisponíveis ou em custódia, pelo prazo
de dois anos consecutivos, as ações subscritas.
Parágrafo único.· O levantamento total ou parcial da indisponibilidade ou da custódia, antes de expirado o seu prazo, poderá ser efetuado se a pessoa física Interessada obtiver autorização do órgão local da
Secretaria da Receita Federal, mediante prova de:
a) haver pago o valor correspondente à redução de imposto obtida,
acrescida de juros de mora e correção monetária, considerando-se para
tal fim como vencida a obrigação na data fixada para o pagamento da
primeira quota ou quota única do imposto; ou
b) não haver utilizado o benefício fiscal da redução.
Art. C? O total das reduções previstas no artigo 2? deste Decretolei, calculado sobre o imposto devido, não excederá os limites constantes da tabela abaixo, que terá os seus valores em cruzeiros atualizados
para o exercício financeiro de 1982:
2~

RENDA BRUTA (EM Cr$)

Até
De
Acima de

750.000,00
750.001,00 a 1.500.000,00
1.500.000,00

LIMITE DE REDUÇÃO
DO IMPOSTO DEVIDO

30%
20%

15%

Art. 7? A partir do exercício financeiro de 1981, as classes de renda bruta e os percentuais de redução do imposto para aquisição de quotas dos Fundos Fiscais de que tratam o Decreto-lei n? 157, de 10 de fevereiro de 1967, e legislação posterior, passam a ser os seguintes:
CLASSE DE RENDA BRUTA
(EM Cr$)

Até
De
Acima de

750.000,00
750.001,00 a 1.500.000,00
1.500.000,00

PERCENTUAIS DE
REDUÇÃO DO IMPOSTO

18%
12%

8%
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Art. 8~ O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer, para
vigorar a partir do exercício financeiro de 1982, que o benefício fiscal
previsto no artigo anterior fique condicionado à aplicação de parcela de
recursos próprios do contribuinte, bem como fixar prazo e condições de
resgate.
§ 1~ O Conselho Monetário Nacional poderá fixar, anualmente, o
percentual de contrapartida de recursos próprios.
§ 2? Os recursos correspondentes aos certificados de compra de
ações em qualquer hipótese não utilizados durante o seu prazo de validade reverterão ao Tesouro Nacional, como receita tributária da União.
Art. 9~ Os contribuintes que possuírem, em 31 de dezembro de
1980, aplicações em quotas de Fundos Fiscais criados pelo Decreto-lei
n~ 157, de 10 de fevereiro de 1967, em montante atual inferior a dois
mil cruzeiros poderão resgatá-las em. qualquer época. independentemente do ano de sua aquisição.
Art. 10. Qualquer infração às disposições deste Decreto-lei ou às
que forem complementarmente aprovadas pela autoridade competente,
no que concerne à emissão, circulação, indisponibilidade ou custódia
dos valores mobiliários representativos de investimentos incentivados,
sujeitará cada um dos responsáveis - o contribuinte beneficiado, a sociedade emissora e a instituição depositária ou intervenientes - a multa igual ao valor da operação que tenha propiciado a redução ilegítima
do imposto.
§ 1~ O pagamento da multa não eximirá a pessoa física do recolhimento da parcela do imposto indevidamente reduzido, exigível em procedimento de ofício, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n" 4.729,
de 14 de julho de 1965, aplicável a todos os responsáveis pela infração.
§ 2~ A fiscalização compete à Secretaria da Receita Federal, ao
Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 11. O § 1~ do art. 2~ do Decreto-lei n? 1.790, de 9 de junho de
1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
«I? - É dispensado o desconto na fonte quando a beneficiária for pessoa jurídica:
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado
de balcão;
n - cuja maioria do capital pertença direta ou indiretamente a pessoa ou pessoas referidas no item anterior;
In - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica
imune ou isenta.»
Art. 12 Os contribuintes que, durante o ano-base de 1981, subscreverem, em ofertas públicas, ações decorrentes de emissões públicas re-
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gistradas na Comissão de Valores Mobiliários até 31 de dezembro de
1980, poderão reduzir do imposto de renda devido os seguintes percentuais sobre as quantias efetivamente aplicadas:
a) 45% nos casos de que trata o n? II do art. 2?;
b) 30% nos casos de que trata o n? UI do art. 2?
Art. 13. Compete ao Ministro da Fazenda baixar as normas necessárias à execução deste Decreto-lei.
Art. 14. Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Drasília, em 29 de dezembro de 1950; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Delfim Netto
DECRETO-LEI N?1.542, DE 29 DE DEZEMDRO DE 1980
Acrescenta parágrafo único ao artigo
18 do Decreto-lei n:' 1.D01. de 18 de agosto
de 1980, que consolida a legislação sobre o
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante e o Fundo da Marinha
Mercante.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DE CR E TA:
Art. I? O artigo 18 do Decreto-lei n? 1.501, de 15 de agosto de 1980,
é acrescido do parágrafo único, com a seguinte redação:
"Art. 15
.

........................................................ .

Parágrafo único -. No exercício financeiro de 1980, os recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM poderão ser aplicados em subvenções mediante recursos orçamentários para o custeio da Superintendência Nacional da Marinha Mercante, respeitados os limites das dotações de seu Orçamento Próprio, reformulado e aprovado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República».
Art. 2? O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de dezembro de 19m; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Eliseu Resende
Delfim Netto
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DECRETO-LEI N? 1.843, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre o incentivo fiscal a que
se refere o Decreto-lei n~ 1.547. de 18 de
abril de 1977.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item II, da Cõnstítuicão,
DECRETA:
Art. I? A partir de I? de janeiro de 1981, o valor do incentivo físcal apurado pelos estabelecimentos industriais das empresas siderúrgicas controladas pela Siderurgia Brasileira SI A - SIDERBRÁS, na
forma prevista no Decreto-lei n? 1.547, de 18 de abril de 1977, será a esta creditado.
Art. 2~ As importâncias a que se refere o artigo anterior serão
depositadas pelas empresas siderúrgicas mencionadas, dentro de 30
(trinta) dias da apuração do incentivo, em conta especial da Siderurgia
Brasileira SI A - SIDERBRÁS, no Banco do Brasil SI A, e não serão
consideradas para efeito de tributação, consoante previsto no artigo 6?
do Decreto-lei n? 1.547, de 18 de abril de 1977.
Art. 3? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publica-

cão.

Brasília, em 29 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO

João Camílo Penna
Delfim Netto
DECRETO-LEI n? 1.844, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Dá nova redação ao item IV do artigo
1 ~ do Decreto-lei n? 1. 783, de 18 de abril de

1980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o artigo 55, item II, da Constituição,
DE C RE TA:
Art. I? O item IV do artigo I? do Decreto-lei n? 1.783, de 18 de
abril de 1980, passam a vigorar com a seguinte redação:
«IV - operações de câmbio: 25% sobre o valor da operação;»

Art. 2' Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Erasilia, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane G alvêas

Delfim Netto
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1.845, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Prorroga a isenção concedida no artigo 2~ do Decreto-lei n~ 1.507, de 23 de dezembro de 1976, e concede dispensa de pagamento da Taxa de Melhoramento dos
Portos (TMP) e do Adicionel ao Frete para
a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM), nos casos que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica prorrogada por quatro anos, a partir de 24 de dezembro de 1980, a isenção do pagamento da Taxa de Melhoramento dos
Portos (TMP), de que trata o artigo 2~ do Decreto-lei n~ 1.507, de 23 de
dezembro de 1976, incidente sobre mercadorias importadas e exportadas no comércio de cabotagem que tenha origem e destino entre portos
nacionais e de navegação interior.
Art. 2~ É concedida dispensa de pagamento da Taxa de Melhoramento dos Portos (TMP) e do Adicional ao Frete para a Renovação da
Marinha Mercante (AFRMM), que incidam sobre bens sem interesse
comercial, doados a entidades filantrópicas, reconhecidas de utilidade
pública e registradas no Conselho Nacional de Serviço Social, contanto
que a donatária os destine, total e exclusivamente, a obras sociais e assistenciais gratuitamente prestadas.
Art. 3~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Eliseu Resende

DECRETO-LEI

N~

1.846, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1980
Prorroga, até 31 de dezembro de 1984,
o prazo da isenção fiscal concedida pelo
Decreto-lei n? 1.396, de 12 de março de
1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item n, da Constituição,
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DE C RE TA:
Art. I? Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1984, o prazo a
que se refere o Decreto-lei n? 1.635, de I? de setembro de 1978, referente
à isenção do Imposto Único sobre Minerais concedida pelo Decreto-lei
n? 1.396, de 12 de março de 1975, às partidas de sal marinho para o exterior.
Art. 2? Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980: 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
João Camilo Penna
DECRETO-LEI N? 1.847, DE 30 DE DEZEMERO DE 1980
Concede isenção dos impostos de importação e sobre produtos industrializados
para equipamentos de produção cinemetográfica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item H, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É concedida, até 31 de dezembro de 1982, isenção dos impostos de importação e sobre produtos industrializados incidentes na
importação de equipamentos e materiais destinados à instalação. ampliação e renovação de estúdios e laboratórios cinematográficos.
Parágrafo único .. A isenção referida neste artigo fica condicionada, além das demais exigências previstas na legislação em vigor, à
aprovação do projeto pelo Plenário do Conselho Nacional do Cinema,
que considerará a sua conveniência em função dos interesses da indústria cinematográfica nacional.
Art. 2? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

Rubem Carlos Ludwig

IV -

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 99, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1. 783,
de 18 de abril de 1980, que "dispõe sobre o
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre operações relativas a
Títulos e Valores Mobiliários»,

Artigo único, É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.783, de 18 de
abril de 1980, que «dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários».
Senado Federal, em 7 de outubro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presídente
Faço saber que o Congresso N acionaI aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 100, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.784.,
de 28 de abril de 1980, que «fixa vencimen-

tos para cargos da Magistratura da União
e do Distrito Federal e Territórios".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.784, de 28 de
abril de 1980, que «fixa vencimentos para cargos da Magistratura da
União e do Distrito Federal e Territórtos».
Senado Federal, em 7 de outubro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presídente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 101, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.785,
de 13 de maio de 19tjO, que «altera a legislação referente ao Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis, e dá outras
providências".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.785, de 13 de
maio de 1980, que «altera a legislação referente ao Imposto Único sobre
Lubrificantes e Combustíveis, e dá outras providências»
Senado Federal, em 9 de outubro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 102, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei nv 1.787,
de 2C de maio de 1980, que «fixa vencimentos para cargos do Governo do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito
Feâerel».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.787, de 26 de
maio de 1980, que «fixa vencimentos para cargos do Governo do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal ».
Senado Federal, em 9 de outubro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 103, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.786,
de 20 de maio de 1980, que "altera a redecão do parágrafo único do artigo 45 da Lei
n? 4.375, de17 de agosto de 1964».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.786, de 20 de
maio de 1980, que «altera a redação do parágrafo único do artigo 45 da
Lei n? 4.375, de 17 de agosto de 1964".
Senado Federal, em 22 de outubro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 104, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n:' 1.788,
de 28 de maio de 1980, que "fixa o vencimento e o percentual de representação do
cargo de Auditor do Tribunal de Contas da
União».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.7.88, de 28 de
maio de 1980, que «fixa o vencimento e o percentual de representação
do cargo de Auditor do Tribunal de Contas da União".
Senado Federal, em 22 de outubro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituicão, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal. promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 105, DE 1900
Aprova o texto do Decreto-lei n" 1. ís9.
de 2!; de maio de 19,':0. ou« "dispõe sobre a
renúncia. pela Uníno. do dominio útil da
area síuied« no i\Iuni('ipio de Gunrulbos.
Estado de São Paulo. neceenerín il nmoliacão da lJase .'lerea e il implantação do Aereporte de Guerulboe»,

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.789, de 28 de
maio de 1990, que «dispõe sobre a renúncia, pela União, do domínio útil
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da área situada no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, necessária à ampliação da Base Aérea e à implantação do Aeroporto de
Guarulhos».
Senado Federal, em 29 de outubro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? lOS, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.790,
de 9 de junho de 1980, que «altera a legislação do imposto de renda e introduz modificações no Decreto-lei n:' 1.782, de 16 de
abril de 1980, que instituiu o empréstimo

compulsório".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.790, de 9 de
junho de 1980, que «altera a legislação do imposto de renda e introduz
modificações no Decreto-lei n?" 1.782, de 16 de abril de 1980, que instituiu o empréstimo compulsório.
Senado Federal, em 29 de outubro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 107, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.792,
de 17 de junho de 19?JO, que «dispõe sobre a
destinação do eventual excesso de arrecadacão do Imposto sobre Operações Financeiras no exercício financeiro de 1980".

Art. único. É aprovado o texto do Decreto-lei 'n? 1.792, de 7 de [unho de 1980, que "dispõe sobre a destinação do eventual excesso de. arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras no exercício ffnanceiro de 1980".
Senado Federal, em 29 de outubro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55; § I? da Constituicão, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Fede·
ral, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 10S, DE 19S0
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.791,
de 11 de junho de 1980, que "dispõe sobre a
renúncia, pela União, em favor do Estado
de São Paulo, ao domínio direto de área situada no Município de Guarulhos, Estado
de São Paulo".

Art. único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.791, de 11 de junho de 19S0, que "dispõe sobre a renúncia, pela União, em favor do Estado de São Paulo, ao domínio direto de área situada no Município de
Guarulhos, Estado de São Paulo...
Senado Federal, em 30 de outubro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 109, DE19S0
Aprova o texto da Constituição da Organizaç§o das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial Unido em
Agência Especializada das Nações Unidas,
concluido em Viena a 8 de abril de 1979.

Art. 1? É aprovado o texto da Constituição da Organização das
Nações Unidas para o Desenvolvimento industrial - UNIDO em Agência Especializada das Nações Unidas, concluído em Viena a S de abril
de 1979.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 4 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N?

no.

DE 1980

Aprova o texto do Tratado de Interconexão Ferroviária entre a República Federativa do Drasil e a República do Paraguai, assinado em Assunção, a 11 de abril
de 1980.

Art. I? É aprovado o texto do Tratado de Interconexão Ferroviária entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai,
assinado em Assunção, a II de abril de 1980.
Art. 2? E ste Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em II de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu,' Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? lll, DE 1980
Aprova o te x to do Acordo que estabelece a Comunidade âe Pimenta-da-Reino,
aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de lC de abril a 31 de agosto de 1971.

Art. I? Fica aprovado o texto do Acordo que estabelece a Comunidade da Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971.
Art. 2? Todas as emendas ou alterações introduzidas no texto referido no artigo anterior só se tornarão eficazes e obrigatórias para o
País após a respectiva aprovação pelo Congresso Nacional.
Art. 3? Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 12 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso N acionai aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 112, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.793,
de 23 de junho de 1980, que «autoriza o Poder Executivo a não ajuizar as ações que
menciona, e dá outras providências».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.793, de 23 de
junho de 1980, que «autoriza o Poder Executivo a não ajuizar as ações
que menciona, e dá outras provídêncías.»
Senado Federal, em 14 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 113, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.794,
de 23 de junho de 1980, que «dispõe sobre
os encargos financeiros da União, previstos no artigo 9? e §§ 1?, 2? e 5? da Lei n?
4.070, de 15 de junho de 19(;2".

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.794, de 23 de
junho de 1980, que "dispõe sobre os encargos financeiros da União, previstos no artigo 9? §§ I?, 2? e 5? da Lei n? 4.070, de 15 de junho de
1962».
Senado Federal, em 14 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 114, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n" 1. 795,
de S de julho de 19S0, que «altera a composição da Diretoria do Banco Central do
DrasíI».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.795, de 8 de
julho de 1980, que «altera a composição da Diretoria do Banco Central
do Brasil).
Senado Federal, em 14 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso IH, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 115, DE 1980
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País no decurso da
segunda quinzena de ieneiro, primeira de
fevereiro e primeira de março de 1981, em
visita oficial â. França, Portugal e Colômbia, respectivamente.

Art. I? E o Senhor Presidente da República autorizado a
ausentar-se do País no decurso da segunda quinzena de janeiro, primeira de fevereiro e primeira de março do ano de 1981, para visitar as Repúblicas Francesa, Portuguesa e da Colômbia, a convite dos Governos
daqueles países.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 17 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presídente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N?

nc,

de 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.796,
de 9 de julho de 1980, que «estabelece
alíquota para a incidência do imposto de
renda sobre remessas em pagamento de
transmissão dos Jogos Olímpicos do corrente ano, em Moscou».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.79G, de 9 de
julho de 1980, que «estabelece alíquota para a incidência do imposto de
renda sobre remessas em pagamento de transmissão dos Jogos Olímpicos do corrente ano, em Moscou».
Senado Federal, em 18 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 117, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n:' 1.797.
de 9 de julho de 1980, que «concede isenção
do imposto de importação para as obras
de arte que especifica",

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.797, de 9 de
julho de 1980, que «concede isenção do imposto de importação para as
obras de arte que especifica»,
Senado Federal; em 18 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO

N~

118, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.798,
de 24 de julho de 1980, que "estabelece limite de remuneracâo mensal para os servidores da Administração Federal, e dá ou-

tras providêncies».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.798, de 24 de
julho de 1980, que «estabelece limite de remuneração mensal para os
servidores da Administração Federal, e dá outras providências",
Senado Federal, em 19 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

119, DE 1980

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.800.
de 18 de agosto de 19W, que "limita a aplicação do disposto no artigo 4.° do Decretolei n:' 1.742, de 27 de dezembro de 1979, que
dispõe sobre a realização das despesas à
conta de recursos vinculados do Tesouro
Nacional, no exercício de 1980",
texto do Decreto-lei n~ 1.800, de 18 de

Artigo único. E aprovado o
agosto de 1980, que «limita a aplicação do disposto no artigo 4~ do
Decreto-lei n~ 1.742, de 27 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a realização das despesas à conta de recursos vinculados do Tesouro Nacional, no exercicio de 1980".
Senado Federal, em 19 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § 1~ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 120, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n:' 1.799,
de 5 de agosto de 1980, que «reestrutura o
Grupo Executivo das Terras do AregueíeTocantins GETAT, e dá outras
providências».

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.799, de 5 de
agosto de 1980, que «reestrutura o Grupo Executivo das Terras do
Araguaia-Tocantins - GETAT, e dá outras providências".
Senado Federal, em 19 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presídente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

121, DE 1980

Aprova o
e Cooperação
do IJrasil e a
em Brasília a

texto do Tratado de Amizade
entre a República Federativa
República do Peru, assinado
lC de outubro de 1979.

Art. I? E aprovado o texto do Tratado de Amizade e Cooperação
entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, assinado
em Erasilia a 16 de outubro de 1979.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 24 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presídente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 122, DE 1980
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Drasil e
a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura - FAO sobre o
estabelecimento de um Escritório de Representação da FAO em Iíreeiiie, celebrado em Roma a 19 de novembro de 1979.

Art. 1? É aprovado o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura - FAO sobre o estabelecimento de um Escritório de Representação da FAO em Brasília, celebrado em Roma a 19 de novembro
de 1979.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicacão ,
Senado Federal, em 24 de novembrc de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 123, DE 1980
Aprova o texto .do Protocolo de 1979
para a Quinta Prorrogação da Convenção
sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado na Conferência realizada em Londres,
na sede do Conselho Internacional do Tri.
go - ClT, a 21 de março de 1979.

Art. 1? É aprovado o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta
Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado na Conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do Trigo - ClT, a 21 de março de 1979.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 24 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 124, DE 1980
Aprova o texto do Protocolo de 1978
para a Quarta Prorroçeçõo da Convenção
sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovedo na Conferência realizada em Londres,
na sede do Conselho Internacional do Trígo - ClT, a 23 de março de 1978.

Art. I? É aprovado o texto do Protocolo de 1978 para a Quarta
rorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovao na Conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do Trigo - ClT, a 23 de março de 1978.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 24 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 125, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.802,
de 29 de agosto de 1980. que «prorroga a vigência do incentivo fiscal para aplicação
em ações novas da EMBRAER - Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A.».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.802, de 29 de
agosto de 1980, que «prorroga a vigência do incentivo fiscal para aplicação em ações novas da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.».
Senado Federal, em 27 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 126, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.803,
de 2 de setembro de 1980, que «assegura a
manutenção e utilização dos créditos do
IPI relativos às matérias-primas que
especifica",

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.803, de 2 de
setembro de 1980, que «assegura a manutenção e utilização dos créditos do IPI relativos às matérias-primas que especifica».
Senado Federal, em 27 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § i? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 127, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.801,
de 18 de agosto de 1980, que «consolida e
altera a legislação relativa ao Adicional ao
Frete para Renovação da Marinha Mercante, bem como do. Fundo de Marinha Mercante, e dá outras providências",

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.801, de 18 de
agosto de 1980, que «consolida e altera a legislação relativa ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, bem como do Fundo de Marinha Mercante, e dá outras providências».
Senado Federal, em 27 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § i? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N? 128, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.804.
de 3 de setembro de 1980, que «dispõe sobre tributação simplificada das remessas
postais internacionais».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.804, de 3 de
setembro de 1980, que «dispõe sobre tributação simplificada das remessas postais internacionais».
Senado Federal, em 27 de novembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA

Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO N? 129, DE 1980
Aprova o texto do Convênio de Criação de um Conselho de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950.

Art. I? E aprovado o texto do Convênio de Criação de um Conselho de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro
de 1950.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 2 de dezembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso N acionai aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 130, DE 1980,
Aprova os textos do Convênio Iberoamericano de Seguridade Social e do Convénio Ibero-americano de Cooperação em
Seguridade Social, concluídos em Quito,
Equador, a 26 de janeiro de 1978.

Art. I? São aprovados os textos do Convênio Ibero-americano
de Seguridade Social e do Convênio Ibero-americano de Cooperação em
Seguridade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de
1978.
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Parágrafo único.
A aprovação do Convênio Ibero-americano de
Seguridade Social é feita com reserva ao seu art. XVIII.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal. em 2 de dezembro de 1980

SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 131, DE 1980
Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Venezuela.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo Cultural entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 7 de novembro de 1979.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, em 2 de dezembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 132, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.805,
de I? de outubro de 1980, que "dispõe sobre
a trensteréncie aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios das parcelas
ou quotas-partes dos recursos tributários
arrecadados pela União, e dá outras
providências».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.805, de I? de
outubro de 1980, que "dispõe sobre a transferência aos Estados, Distri·
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to Federal, Territórios e Munícípíos das parcelas ou quotas-partes dos
recursos tributários arrecadados pela União, e dá outras providências».
Senado Federal, em 4 de dezembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.
55, § I? da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 133, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.806,
de 1? de outubro de 1980, que «reabre o
prazo fixado no § 1? do artigo 4? do
Decreto-lei nf 1.699, de 16 de outubro de
1979, que dispõe sobre cancelamento e parcelamento de débitos previdenciários».

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n? 1.806, de I? de
outubro de 1980, que "reabre o prazo fixado no § I? do artigo 4? do
Decreto-lei n? 1.699, de 16 de outubro de 1979, que dispõe sobre cancelamento e parcelamento de débitos previdenciários».
Senado Federal, em 4 de dezembro de 1980
SENADOR LUIZ VIANA
Presidente

v -

LEIS

LEI N? 6.834, DE 13 DE OUTUBRO DE 1980
Autoriza a reversão aos Municípios de
Jegueri, de Pelotas e de Marcelino Ramos,
no Estado do Rio Grande do Sul, dos terrenos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão:
I - ao Município de .Iaguarí, Estado do Rio Grande do Sul, do
terreno com a área de 1.000,00 m2 (um mil metros quadrados), situado
na Rua José Maria de Carvalho, esquina com a Rua General Osório,
naquele Município, doado à União através de Escritura de 2 de dezembro de 1969 , transcrita no Registro de Imóveis da Comarca de J aguari,
sob o n? 14.884, no livro 3-S, às fls. 133;

II - ao Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, do
terreno com área de 1.200,00 m2 (um mil e duzentos metros quadrados),
constituído pelos lotes n?s 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis) da
Quadra 25 (vinte e cinco), situado na Rua 19 (dezenove), localidade de
'I'ablada, naquele Município, doado à União através. de Escritura de 5
de dezembro de 1969, transcrita no Registro de Imóveis da Comarca de
Pelotas, sob o n? 50.207, no livro 3-AM, às fls. 236;
III - ao Município de Marcelino Ramos, Estado do Rio Grande do
Sul, do terreno com área de 740,00 m2 (setecentos e quarenta metros
quadrados), designado por lote n? 39 (trinta e nove) da Rua Rio Grande
do Sul, naquele Município, doado à União através de Título expedido
em 4 de dezembro de 1967, transcrito no Registro de Imóveis da Comarca de Marcelino Ramos, sob o n? 10.076, no livro 3-R, às fls. 43.
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Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, em 13 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas

LEI N? 6.835, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre o exercício da profissão
de Meteorologista. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faco saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte a Lei:
Art. I? Ê livre o exercício da profissão de Meteorologista em todo
o território nacional, observadas as condições previstas na presente
Lei:
a) aos possuidores de diploma de conclusão de curso superior de
Meteorologia, concedido no Brasil por escola oficial ou reconhecida e
devidamente registrado no órgão próprio do Ministério da Educação e
Cultura;
b) aos possuidores de diploma de conclusão de curso superior de
Meteorologia, concedido por instituto estrangeiro, que revalidem seus
diplomas de acordo com a lei;
c) aos possuidores de diploma de Dacharel em Eísíca. modalidade
Meteorologia, concedido pelo Instituto de Geociências da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e devidamente registrado no órgão próprio
do Ministério da Educação e Cultura;
d) aos meteorologistas que ingressaram no serviço público mediante concurso público e que sejam portadores de diploma de um dos cursos superiores de Física, Geografia, Matemática e Engenharia;
e) aos meteorologistas não diplomados que, comprovadamente, tenhum exercido ou estejam exercendo, por mais de três anos, funções de
Meteorologista em entidades públicas ou privadas, e que requeiram os
respectivos registros, dentro do prazo de um ano, a contar da data da
publicação da presente Lei.
Art. 2? O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA é o órgão superior da fiscalização profissional.
Art. 3? O registro profissional será requerido aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAs.
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§ I? Aos meteorologistas referidos nas alíneas a, b e c do art. I?,
após cumpridas as exigências da lei, serão expedidas carteiras profissionais pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
§ 2? Aos meteorologistas referidos na alínea d do art. I?, após
cumpridas as exigências da lei, serão feitas as respectivas anotações
em suas carteiras profissionais.
§ 3? Aos meteorologistas referidos na alínea e do art. I? serão expedidos documentos hábeis pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, equivalentes a carteira profissional,
que lhes assegure o pleno exercício da profissão.
Art. 4? Todo aquele que exercer a função de Meteorologista em
entidade pública ou privada fica obrigado ao uso da carteira profissional de Meteorologista ou ao respectivo registro, de acordo com a lei.
Art. 5? Satisfeitas as exigências da legislação específica do ensino, é prerrogativa do meteorologista o exercício do magistério das disciplinas constantes dos currículos dos cursos de Meteorologia em escolas oficiais ou reconhecidas.

Art. C? Os técnicos de Meteorologia diplomados pelas Escolas
Técnicas de grau médio, oficiais ou reconhecidas, cujo diploma ou certificado esteja registrado nas repartições competentes, só poderão exercer suas funções ou atividades após registro nos CREAs;
Parágrafo único. As atribuições dos graduados referidos neste artigo serão regulamentadas pelo CONFEA, tendo em vista seus currículos e grau de escolaridade.
Art. 7? São atribuições do Meteorologista:
a) dirigir órgãos, serviços, seções, grupos ou setores de Meteorologia em entidade pública ou privada;
b) julgar e decidir sobre tarefas científicas e operacionais de Meteorologia e respectivos instrumentais;
c) pesquisar, planejar e dirigir a aplicação da Meteorologia nos diversos campos de sua utilização;
d) executar previsões meteorológicas;
e) executar pesquisas em Meteorologia;
f) dirigir, orientar e controlar projetos científicos em Meteorologia;
g) criar, renovar e desenvolver técnicas, métodos e instrumental em
trabalhos de Meteorologia;
h) introduzir técnicas, métodos e instrumental em trabalhos de Meteorologia;
i) pesquisar e avaliar recursos naturais na atmosfera;
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j) pesquisar e avaliar modificações artificiais nas características do
tempo;

I) atender a consultas meteorológicas e suas relações com outras
ciências naturais;
m) fazer perícias, emitir pareceres e fazer divulgação técnica dos
assuntos referidos nas alíneas anteriores.
Art. S? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Macêdo
LEI N? 6.836, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Reajusta os efetivos dos Oficiais do
Corpo de Fuzileiros Navais e do Corpo de
Intendentes da Marinha, fixados pela Lei
n.O 6.469, de 18 de novembro de 1977, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Os efetivos dos Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais e
do Corpo de' Intendentes da Marinha, fixados pela Lei n? 6.469, de 18
de novembro de 1977, passam a ter a seguinte constituição:
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
Almirante-de-Esquadra
Vice-Almirante
Contra-Almirante
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitão-de-Fragata
Capitão-de-Corveta
Capitão-Tenente
Primeiro-Tenente
'
Segundo-Tenente

._

_

.
.
.
.
.
.
.

_

_
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o .•

o

..

1

1
4

35
72
105
150
115
. (aberto)
o

483

CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA
Vice-Almirante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contra-Almirante ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitão-de-Mar-e-Guerra

_. . . .

1
3
38
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Capitão-de-Fragata
Capitão-de-Corveta
Capitão-Tenente
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

.
.
.
0,0

86
150
187
125
. (aberto)
590

•••••••••

Art. 2? As vagas resultantes da presente Lei podem ser preenchidas gradualmente, a critério do Ministro da Marinha.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
LEI N? 6.837, DE 29 DE OUTUBRO DE 1980
Fixa

08

efetivos da Força Aérea Bresí-

leire em tempo de paz,
providéncias.

e dá outras

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Os efetivos de pessoal da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz, terão os seguintes limites por postos e graduações:
I -

Oficiais
Tenetes-Brigadeiros
Majores-Brigadeiros
Brigadeiros
Coronéis
Tenetes-Coronéis
Majores
Capitães
Primeiros e Segundos-Tenentes
0'0

II -

.
.
.

•••••••••••••••••••••••••••••••

'

.
.
.
.

Praças
Suboficiais e Sargentos
.
Cabos e Soldados
.
Taifeiros
.
Voluntários das diferentes especialidades do Corpo do Pessoal Graduado
.

6

21
38
239
521
895
1491
2768

17000
23000
3700
1000
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Parágrafo único. Aos postos de Oficial- General. referidos no inciso
I deste artigo, quando integrantes do Quadro de Oficiais-Aviadores, será acrescida a expressão «do Ar».
Art. 2? Os efetivos a vigorar em cada ano serão preenchidos por
militares de carreira e militares temporários. sendo fixados dentro dos
limites previstos nesta Lei por:
I - ato do Presidente da República - para Oficiais; e
11 - ato do Ministro da Aeronáutica - para Praças.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, serão considerados militares temporários:
a) Oficiais da Reserva não remunerada quando convocados;
b) Oficiais e Praças de Quadros Complementares, admitidos ou incorporados por prazos limitados e destinados a completar os Quadros
de Oficiais e as diferentes especialidades de Praças;
c) as Praças engajadas ou reengajadas por prazo limitado; e
d) os incorporados para prestação do serviço militar inicial.
Art. 3? Os atos a que se refere o artigo 2? fixarão, respeet.ivamente, os efetivos por postos ou graduações a vigorar no ano seguinte e especificarão:
I - o ato do Presidente da República:
a) os efetivos que serão preenchidos por Oficiais de Carreira
e Oficiais Temporários, por postos; e
b) os efetivos de Oficiais de Carreir.a e Temporários em cada
posto, nos diferentes Quadros;
II - o ato do Ministro da Aeronáutica:
a) os efetivos que serão preenchidos por Praças de Carreira e
Temporárias, por graduações; e
b) os efetivos dos Quadros das Praças de Carreira por graduações e especialidades.
§ I? Os efetivos fixados anualmente para os Oficiais e para as
Praças de Carreira, nos diferentes Quadros, serão os efetivos de referência para fins de promoção.
§ 2? Os efetivos fixados anualmente para os Oficiais de Carreira,
nos diferentes Quadros, serão os efetivos de referência para fins de
aplicação da Cota Compulsória de que trata o Estatuto dos Militares.

Art. 4? A fixação dos efetivos de alunos das escolas de formação
de oficiais e de graduados da Ativa e de alunos das escolas de formação de oficiais da Reserva será regulada pelo Ministro da Aeronáutica,
de modo a atender às necessidades dos postos e graduações iniciais dos
respectivos Quadros e da formação de reservas:
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Art. 5? Não serão computados nos limites dos efetivos fixados no
artigo I?:
I - os Oficiais-Generais Ministros do Superior Tribunal Militar;
11 - os Oficiais e Praças da Reserva convocados para manobras,
exercícios ou estágios de instrução;
lU - os militares agregados e os que, por força de legislação anterior, permanecerem sem numeração nos Quadros de origem;
IV - os Oficiais e Praças da Reserva Remunerada convocados
por prazo limitado;
V - os Aspirantes-a-Oficial;
VI - os alunos das escolas de formação de Oficiais e de Graduados da Ativa e os alunos das escolas de formação de Oficiais da Reserva.
Art. 6? Os Quadros de Oficiais do Corpo de Oficiais da Ativa da
Aeronáutica são os seguintes:
I - Quadros de Oficiais de Carreira:
Quadro de Oficiais Aviadores,
Quadro de Oficiais Engenheiros,
Quadro de Oficiais Intendentes,
Quadro de Oficiais Médicos,
Quadro de Oficiais Farmacêuticos,
Quadro de Oficiais Dentistas,
Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica, e
Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica;
U - Quadros de Oficiais Temporários:
Quadro Complementar de Oficiais da Aeronáutica, e
- Oficiais da Reserva não remunerada, convocados.
Art. 7? Fica o Poder Executivo autorizado, respeitados os limites
de efetivos por postos e graduações fixados no artigo I? desta Lei, a
promover as medidas necessárias ao melhor aproveitamento do pessoal
para atender aos serviços da Aeronáutica,' dispondo, inclusive, sobre a
criação, transformação, organização, reorganização e extinção de Quadros, bem como sobre as condições de ingresso nos referidos Quadros
ou a transferência de Quadros, desde que tais providências não acarretem prejuízo às promoções dos militares existentes.
Art. 8? A Força Aérea Brasileira possui, em extinção, o Quadro
de Administração e o Quadro de Especialistas em Suprimento Técnico,
do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica.
Parágrago único. Os atuais Oficiais dos Quadros de que trata este
artigo terão suas situações reguladas pelo Poder Executivo, assegurada
aos mesmos a promoção nos respectivos Quadros, na forma estabelecida no artigo 3? da Lei n ? 6.516, de 13 de março de 1978.
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Art. 9? O Poder Executivo reservará 15% (quinze por cento) do
efetivo previsto na inciso I do art. I? desta Lei para os postos de Primeiros e Segundos-Tenentes, a fim de atender às eventuais flutuações
de efetivo que possam vir a ocorrer nos postos de Segundo-Tenente de
Quadros de Oficiais de Carreira ou de Quadros Complementares, bem
assim no posto de Primeiro-Tenente dos Quadros de Oficiais Médicos,
Engenheiros, Dentistas e Farmacêuticos.
Parágrafo único. As vagas resultantes da aplicação do disposto
neste artigo somente poderão ser preenchidas a partir do segundo semestre de 1981, em parcelas a serem estabelecidas pelo Ministro da Aeronáutica e de acordo com as disponibilidades orçamentárias.
Art. 10. Excepcionalmente e no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data da publicação desta Lei, o Presidente da República fixará os
efetivos de Oficiais, por postos, nos diferentes Quadros, para vigorar
no último quadrimestre de 1980.
Parágrafo único. Até a data da publicação do ato presidencial a
que se refere este artigo, vigorarão os efetivos de Oficiais por postos,
nos diferentes Quadros, previstos na Lei n? 6.516, de 13 de março de
1978.
Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei serão
atendidas à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da
União.
Art. 12. Fica ressalvada a remissão à Lei n? 6.516, de 13 de março
de 1978, constante dos parágrafos únicos dos arts. 8? e 10 desta Lei.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se a Lei n? 6.516, de 13 de março de 1978, e demais disposições em contrário.
Brasília, em 29 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
LEI N? 6.838, DE 29 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre o prazo prescricional para 8. punibilídade de profissional liberal.
por falta suJeita a processo disciplinar, a
ser aplicada por órgão competente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a
processo disciplinar, através de órgão em que esteja inscrito, prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data de verificação do fato respectivo.
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Art. 2~
O conhecimento expresso ou a notificação feita diretamente ao profissional faltoso interrompe o prazo prescricional de que
trata o artigo anterior.
Parágrafo único. O conhecimento expresso ou a notificação de que
trata este artigo ensejará defesa escrita ou a termo, a partir de quando
recomeçará a fluir novo prazo prescricional.
Art. 3~
Todo processo disciplinar paralisado há mais de 3 (três)
anos pendente de despacho ou julgamento, será arquivado ex oiiicio,
ou a requerimento da parte interessada.
Art. 4? O prazo prescricional, ora fixado, começa a correr, para
as faltas já. cometidas e os processos iniciados, a partir da vigência da
presente Lei.
Art. 5~ A presente Lei entrará em vigor 45 (quarenta e cinco I dias
após a sua publicação.
Art. G? Revogam-se as disposições em contrário.
Drasília, em 29 de outubro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo

LEI

N~

8.839, DE 30 DE OUTUDRO DE 1980
Dispõe sobre o registro de empresas
nas entidades fiscalizadpras do exercício
de profissões.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1~ O registro de empresas e a .anotação dos profissionais le·
galmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profíssões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Drasília, em 30 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República
JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo
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LEI N? 6.840, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre títulos de crédito comerciel e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? As operações de empréstimo concedidas por instituições
financeiras a pessoa física ou jurídica que se dedique a atividade comercial ou de prestação de serviços poderão ser representadas por Cédula de Crédito Comercial e por nota de Crédito Comercial.
Art. 2? A aplicação de crédito decorrente da operação de que trata
o artigo anterior poderá ser ajustada em orçamento assinado pelo financiado e autenticado pela instituição financeira, dele devendo constar expressamente qualquer alteração que convencionarem.
Parágrafo único. ' Na hipótese deste artigo, far-se-á, na cédula,
menção do orçamento. que a ela ficará vinculado.
Art. 3? Para os efeitos desta Lei, será dispensada a descrição a
que se refere o inciso V do artigo 14 do Decreto-lei n? 413, de 9 de janeiro de 1969, quando a garantia se constituir através de penhor de títulos
de crédito, hipótese em que se estabelecerá apenas o valor glo bal.
Art. 4? A não identificação dos bens objeto da alienação fiduciária cedular não retira a eficácia da garantia, que incidirá sobre outros
de mesmo gênero, quantidade e qualidade.
Art. 5? Aplicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de
Crédito Comercial as normas do Decreto-lei n? 413, de 9 de janeiro de
1969, inclusive quanto aos modelos anexos àquele diploma, respeitadas,
em cada caso, a respectiva denominação e as disposições desta Lei.
Art. G? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JoAO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
João Camilo Penna
LEI N? 5.841, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1980
Aumenta o limite de que trata a Lei n~
6.2GS, de 18 de novembro de 1975, alterado
pela Lei n? 6.590, de 1C de novembro de
1978, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. I? O limite a que se refere o artigo 4? da Lei n? S.2G3, de 18
de novembro de 1975, alterado pelo artigo I? da Lei n? S.590, de lS de
novembro de 1978, fica aumentado para Cr$ 120.000.000.000,00 (cento e
vinte bilhões de cruzeiros).
Art. 2? O limite fixado nesta Lei será corrigido monetariamente
no início de cada mês, com base nos índices adotados para as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Drasília, em 3 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ernane Galvêas
Delfim Netto

LEI N? 0.842, DE 3 DE NOVEMDRO DE 1980
Acrescenta dispositivos à Lei n:' :::.511.
de 19 de dezembro de 1977, que dispõe sobre Prêmios Literários Nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguinte- Lei:

Art. I? OS arts. I? e 2? da Lei n? S.511, de 19 de dezembro de 1977,
ficam acrescidos de parágrafos únicos, com a seguinte redação:
.
«Art. I?
Parágrafo único. As obras co-editadas pelo Instituto Nacional do Livro não poderão concorrer aos prêmios instituídos
nesta Lei.
Art.2?
Parágrafo único. O autor que seja premiado uma vez não poderá
concorrer novamente aos prêmios de que trata esta Lei».
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

E.Portella
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LEI N? 6.843, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1980
Instituí o Dia Nacional do Rotary.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica instituído o Dia Nacional do Rotary, a ser comemorado em 23 de, fevereiro.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abi-Ackel
LEI N? 6.844, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza a reversão ao Município de
Palmeira dos Indios, Estado de AIElgoas,
do terreno que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N aciorial decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão
ao Município de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas, do terreno
com a área de 3.000,00 m2 (três mil metros quadrados), situado na Avenida Dr. Aristeu Arruda, Loteamento Chucurus, naquele Município,
doado à União através de Escritura de I? de abril de 1976, transcrita no
Registro de 1móveís da Comarca de Palmeira dos Índios, no Livro 2-E,
às fls. 87, matrícula n? 1.079, em I? de agosto de 1977.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brastlia, em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
LEI N? 6.845, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1980
Concede pensão .especial vitalícia a
Delma Rosendo Gehm.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. I? É concedida pensão especial vitalícia, mensal, no valor
equivalente a 2 (duas) vezes o maior salário mínimo vigente no País, a
Delma Rosendo Gehm.
Parágrafo único. A pensão de que trata este artigo é irreversível e
extingue-se com o falecimento da beneficiária.
Art. 2? As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à
conta de Encargos Gerais da União, recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
LEI N? 6.S46, DE 12 DE NOVEMBRO DE 19S0
Autoriza o Governo do Distrito Federal
a abrir créditos suplementares até o limite
de Cr$ 4.717.500.000,00 (quatro bilhões, setecentos e dezessete milhões e quinhentos
mil cruzeiros), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É o Governo do Distrito Federal autorizado a abrir créditos suplementares ao seu Orçamento, aprovado pela Lei n? 6.737, de 5
de dezembro de 1979, até o limite de Crê 4.717.500.000,00 (quatro bilhões, setecentos e dezessete milhões e quinhentos mil cruzeiros), utílízando os recursos provenientes do superávit financeiro e do excesso de
arrecadação, previstos em conformidade com os §§ 2? e 3? do art. 43 da
Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 2? Na forma e no limite definido no art. I? desta Lei, o superávit financeiro e o excesso de arrecadação das receitas do Governo do
Distrito Federal, independentemente de origem e de destinação específica, serão aplicados no reforço da seguinte programação:
1100 - Gabinete do Governador. . . . . . . . . . . ..
1101 - Gabinete do Governador
1101.03070202.003 - Assessoramento Superior
1101.03070202.099 - Assessoramento Militar..
1200 - Procuradoria Geral

Cr$

4.200.000,00

Cr$
Crs
Cr$

3.400.000,00
SOO.OOO,OO
12.000.000,00
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1200.03070142.009

Manutenção das Atividades da
Procuradoria
Geral
Cr$
1300 - Secretaria do Governo
Cr$
1301 - Secretaria do Governo
1301.03090212.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo
Cr$
Secretaria do Governo - Entidades
Supervisionadas
1302.03090452.827 - Manutenção dos Serviços
e Atividades da Companhia de Desenvolvimento
do Planalto Central CODEPLAN
Cr$
1400 - Secretaria de Administração. . . . . . . . .. Cr$

12.000.000,00
31.200.000,00

7.200.000,00

1302 -

1401 - Secretaria de Administração
1401.03070212.028 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
1401.15824952.030 - Encargos com Inativos e
Pensionistas
.
1500 - Secretaria de Finanças
.
Administração e Controle
1500.03080212.035
Fazendário
.
1500.03090311.068
Financiamento a Programa de Desenvolvimento ..
1600 - Secretaria de Educação e Cultura.....
1601 - Secretaria de Educação e Cultura
1601.08070212.036 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura. . . . . . . . ..
1602 - Secretaria de Educação e Cultura Entidades Supervisionadas
Manutenção das Atividades da Fundação Cultural
do Distrito Federal. . . . ..
1700
Secretaria de Saúde. . . . . . . . . . . .. . . ...
1702
Secretaria de Saúde - Entidades Supervisionadas
1702.13754282.844 - Manutenção das Atividades da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
1900 - Secretaria de Viação e Obras. . . . . . . ..

24.000.000,00
124.000.000,00

Cr$

24.000.000,00

Cr$
Cr$

100.000.000,00
306.341.000,00

Cr$

70.000.000,00

Cr$
Cr$

236.341.000,00
66.000.000,00

Cr$

26.000.000,00

Cr$
Cr$

40.000.000,00
1.050.000.000,00

Cr$
Cr$

1.050.000.000,00
1.000.000.000,00

1602.08070212.841 -
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Implantação de Vias e
Obras Complementares
de Urbanização
.
2000 - Secretaria de Serviços Públicos
.
2001.03070212.051 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Públicos
.
2004 - Serviços Autônomos de Limpeza Urbana - SLU
2004.10600212.054 - Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo
de Limpeza Urbana
.
2100 ~ Secretaria de Agricultura e Produção .
2101 - Secretaria de Agricultura e Produção
2101.04070212.055 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Produção
.
2102 - Secretaria de Agricultura e Produção
- Entidades Supervisionadas
2102.04070212.856 - Manutenção das Atividades da Fundação Zoobotância do Distrito Federal
3900 - Reserva de Contingência
.
3900.99999999.999 - Reserva de Contigência ..
TOTAL
..
1901.16915751.101 -

Cr$
Cr$

1.000.000.000,00
1.074.000.000,00

Cr$

1.000.000.000,00

Cr$
Cr$

74.000.000,00
174.000.000,00

c-s

100.000.000,00

Cr$
74.000.000,00
Cr$
875.759.000,00
Cr$
875.755.JOO,00
Cr$ 4.717.500.000.000,00

Art. 3? Mediante expedição de Decreto, o Governo do Distrito Federal fica autorizado a incorporar ao seu Orçamento, aprovado pela 'Lei
n:' 6.737, de 5 de dezembro de 1979, os créditos suplementares concedidos pela União, no corrente exercício, respeitados os valores e a destinação programática.
Art. 4? É alterado para 40% (quarenta por cento) o limite a que se
refere o item I do art. 8? da Lei n:' 6.737, de 5 de dezembro de 1979.
Art. 5? (Vetado).
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 6? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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LEI N? 6.847, DE 12 DE NOVEMERO DE 1980
Fixa os valores de retribuição de empregos da Categoria Funcional de Agente
de Trânsito, do Plano de Oleeeiiiceçso de
Cargos instituido pela Lei n~ 5.920, de 19
de setembro de 1973.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Art. 1? Às classes de empregos integrantes da Categoria Funcional de Agente de Trânsito, do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n? 5.920,
de 19 de setembro de 1973, correspondem as referências de salário ; estabelecidas no Anexo desta Lei.
Parágrafo único. Os valores mensais de salário das referências
de que trata este artigo são os fixados na escala constante do Anexo III
do Decreto-lei n? 1.462, de 29 de abril de 1976, reajustados de conformidade com o Anexo III do Decreto-lei n? 1.738, de 21 de dezembro de
1979.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposicões em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahím Abi-Ackel

----O anexo mencionado na presente Lei está publicado no D.a. de 13.11.80.
LEI N? 6.848, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a expedição de documentos pela Fundação Legião Brasileira de Assistência - L.E.A.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N aciorial decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A Fundação Legião Brasileira de Assistência ~ L.E.A.
poderá expedir os documentos de que trata o § I? do art. 4? da Lei n?
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, o art. 30 da Lei n? 6.015, de 31 de dezembro de de 1973, e § 2? do art. 46 da mesma Lei n? 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Aros

DO PODER LEGISLATIVO

103

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 6.849, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980
Fixa os valores de retribuição da Oetegoria Funcional de Agente de Vigilância, e
dá outras orovídénciee.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Ás classes integrantes da Categoria Funcional de Agente
de Vigilância, incluída no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio,
designada pelo código NM-1045 ou LT-NM-1045, correspondem as referências de vencimento ou salário por classe, estabelecidas no Anexo
desta Lei.
Art. 2? Somente poderão atingir Classe Especial, prevista no Anexo desta Lei, servidores em número não superior a 10% (dez por cento)
da lotação global da categoria, de acordo com o que dispõe o parágrafo
único do art. 7? do Decreto-lei n? 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e legislação posterior.
Art. 3? O ingresso na Categoria Funcional de Agente de Vigilância far-ss-á na classe inicial, mediante concurso público de provas e
subseqüente habilitação em curso de formação profissional promovido
pela Academia Nacional de Polícia, no regime jurídico da legislação
trabalhista, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
exigindo-se, no ato da inscrição, comprovante de conclusão do ciclo ginasial ou I? grau (8~ série).
Art. 4? Á Categoria Funcional de Agente de Vigilância concorrerão, preferencialmente, por transposição. os ocupantes de cargos ou
empregos de Inspetor de Guardas e Guardas, bem como os que, em 31
de outubro de de 1974, exerciam atribuicões idênticas, com denominações diferentes, exceto os da área florestal.
§ I? Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores que tenham
sido aprovados, até a referida data, em concursos específicos para os
mencionados cargos ou empregos e, em conseqüência, posteriormente
nomeados ou admitidos.
§ 2? Os servidores a que se referem o ceput. e § I? deste artigo não
farão jus à diferença de vencimento ou salário, vigorando os seus efeítos financeiros a partir da data de publicação do ato que efetivar a medida.
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Art. 5? Ao servidor que, medíante transposição do respectivo cargo ou emprego, for incluído na Categoria Funcional de Agente de Vigilância aplicar-se-á a referência de valor de vencimento ou salário igual
ou superior mais próxima do percebido à data da vigência do ato que o
transpuser.
Art. 6? A despesa decorrente da aplicação desta Lei será atendida
à conta das dotações constantes do Orçamento da União e das autarquias federais.
Art. 7? Na aplicação do disposto nesta Lei serão observadas, no
que couber, as demais normas constantes da Lei n? 5.990, de 17 de dezembro de 1973, e legislacão posterior.
Art. 8? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicacão.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahím Abí-Ackel

o anexo mencionado na

presente Lei está publicado no D.a. de 13.11.80.

LEI N? 6.850, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980
Altera a Lei nf 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei dos Registros Públicos,
compatibilizando-a com o vigente Código
de Processo Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica revogado o número 22 do inciso I do art. 167 da Lei
n? 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Art. 2? Fica acrescentado ao inciso U do art. 167 da Lei n? 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, o seguinte número 14:
"Art. 167
l-

.

U14) das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a regiscro.»
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Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI N? 6.851, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1980
Altera dispositivos da Lei n? 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A Lei n? 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 687. O edital será afixado no átrio do Fórum e publicado, em
resumo, duas vezes, em jornal de ampla circulação local, devendo a primeira publicação anteceder pelo menos 15 (quinze) dias à data marcada
para a hasta pública, e a segunda sair num dos últimos 3 (três) dias a
ela anteriores.
§ I? Atendendo ao valor dos bens e às condições da comarca, o
juiz poderá, ouvidas as partes, modificar a forma de publicidade pela
imprensa, determinar avisos em emissora local ou tomar outras providências tendentes a mais ampla publicidade da alienação.
§ 2? Os editais de praça serão divulgados pela imprensa preferencialmente na seção ou local reservado à publicidade de negócios imobiliários.
§ 3? O devedor será intimado, por mandado, do dia e hora da realização da praça ou leilão.
Art. 692. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienacão dos bens bastar para o pagamento do credor. Não será aceito
lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil, que não baste
para a satisfação de parte razoável do crédito.
Art. 700. Poderá o juiz, ouvidas as partes e sem prejuízo da expedição dos editais, atribuir a corretor de imóveis inscrito na entidade
oficial da classe a intermediação na alienação do imóvel penhorado.
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Quem estiver interessado em arrematar o imóvel sem o pagamento imediato da totalidade do preço poderá, até 5 (cinco) dias antes da realização da praça, fazer por escrito o seu lanço, não inferior à avaliação,
propondo pelo menos 40% (quarenta por cento) à vista e o restante a
prazo, garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel.
§ I? A proposta indicará o prazo, a modalidade e as condições de
pagamento do saldo.
§ 2? Se as partes concordarem com a proposta, o juiz a homologará, mandando suspender a praça, e correndo a comissão do mediador,
que não poderá exceder de 5% (cinco por cento) sobre o valor da alienação, por conta do proponente.
§ 3? Depositada, no prazo que o juiz fixar, a parcela inicial, será
expedida a carta de arrematação (art. 703), contendo os termos da proposta e a decisão do juiz, servindo a carta de título para o registro hipotecário. Não depositada a parcela inicial, o juiz imporá ao proponente, em favor do exeqüente, multa igual a 20% (vinte por cento) sobre a
proposta, valendo a decisão como título executivo.»
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de novembro de 1980; I59? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI N? 6.852, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1980
Dá nova redeçeo ao art. 1? da Lei n"
6.756, de 17 de dezembro de 1979, que autoriza o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas ~ DNOCS a doar o imóvel que menciona, situado no Município de
Icó, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O caput do art. I? da Lei n? 6.756, de 17 de dezembro de
1979, que «autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
- DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o
imóvel que menciona, situado no Município de Icó, Estado do Ceará»,
passa a ter a seguinte redação:
«Art. I?
Fica autorizado o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS a doar, à Companhia Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEM, mediante escritura pú-
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blica, uma área de terra de sua propriedade, com 60.000 m" (sessenta mil metros quadrados), localizada no Município de Icó,
Estado do Ceará, destinada à construção de um armazém convencional, e definida na planta constante do Processo MI n?
13.178/79, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior.»
Art. 2? A CIBRAZEM não poderá, em qualquer tempo, alienar o
imóvel a que se refere esta Lei sem expressa autorização do Poder Legislativo, ficando sem efeito a doação caso a coisa doada não seja aproveitada para os fins ora mencionados.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
LEI N? 0.853, DE 17 DE NOVE MERO DE 1980
Cria a Procuradoria da República no
Estado do Mato Grosso do Sul, 'e dá. outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É criada a Procuradoria da República no Estado do Mato
Grosso do Sul, com sede em Campo Grande.
Art. 2? É criado no Quadro do Ministério Público Federal um cargo, em comissão, de Diretor de Secretaria - Código DAS - 101.1.
Art. 3? O Procurador-Geral da República baixará os atos que se
fizerem necessários à execução desta Lei.
Art. 4? As despesas com a instalação e o funcionamento da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas em favor do Ministério PÚblico Federal ou de outras para esse fim destinadas.
Art. 5? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. G? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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LEI N? 0.854, DE 17 DE NOVEMERO DE 1980
Dispõe sobre a consolidação de débitos
previdenciários, pagamento parcelado, e dâ
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Os débitos previdenciários das Federações Estaduais de
Futebol e dos Clubes de Futebol Profissional, inclusive os relativos a
quaisquer fundos e quotas, qualquer que seja a fase de sua cobrança,
terão seus valores apurados, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, e, dispensada a multa automática exigível, será procedida
a sua respectiva consolidação até 30 de abril de 1980, podendo tais débitos ser parcelados até 120 (cento e vinte) prestações mensais e consecutivas.
§ I? Aplicar-se-á idêntico procedimento aos débitos a que se refere
este artigo, cujos fatos geradores tenham ocorrido antes do início da vigência da Lei n? 5.939, de 19 de novembro de 1973, os quais serão consolidados na forma do disposto no art. 3? da referida Lei, tomando-se
como base 21 de novembro de 1973.
§ 2? Os interessados terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do início da vigência desta Lei, para requererem o parcelamento.
§ 3~ Nenhuma parcela mensal poderá ser inferior a duas vezes o
maior salário de referência vigente no País.
§ 4? Os que deixarem de recolher três ou mais parcelas, consecutivas ou não, serão considerados inadimplentes quanto ao parcelamento
concedido nos termos desta Lei e terão reconstituídos os respectivos
débitos com a atualização automática relevada no caput deste artigo.
S 5? O disposto no caput deste artigo é extensivo às dívidas que
estejam em fase de execução judicial, mas ainda não alcançadas por
sentença, ficando os devedores obrígadosao pagamento das custas e
honorários advocatícios devidos e promovendo o Instituto de.Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS a sustação do procedimento judicial.
Art. 2? Os parcelamentos em vigor. concedidos a Federações Estaduais de Futebol e Clubes de Futebol Profissional, poderão ser reconstituídos pelos saldos remanescentes. e reescalonados de conformidade com o art. I? desta Lei e seus parágrafos.
Art. 3? O pagamento de débitos de acordo com as disposições desta Lei não dará direito à restituição de contribuições ou de qualquer
outra importância recolhida antes de sua publicação.
Art. 4? O disposto nesta Lei não se aplica aos débitos cujos fatos
geradores ocorram a partir de I? de maio de 1980.
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Art. 5? Caberá ao Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social baixar as instruções complementares que se fizerem necessárias à execução desta Lei.
Art. C? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jair Soares
LEI N? 6.855, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Cria a Fundação Habitacional
Exército e dá outras providências.

do

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Seção I - Constituição
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a instituir. supervrsionada pelo Ministério do Exército, a Fundação Habitacional do Exército
- FHE, com personalidade jurídica de direito privado e finalidade social, cujo Estatuto será aprovado pelo Presidente da República.
§ I? O Estatuto de que trata este artigo indicará os dispositivos
que não poderão ser alterados pela Diretoria da Fundação Habitacional
do Exército - GHFHE.
§ 2? A Fundação Habitacional do Exército - FHE integra o Sistema Financeiro da Habitação - SFH, tendo por objetivo gerir a Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx.
§ 3? A Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx, a ser
criada pela Fundação Habitacional do Exército - FHE, terá a forma
de sociedade civil de ãm bito nacional.
§ 4? A Fundação Habitacional do Exército - FHE e a Associação
de Poupança e Empréstimo - POUPEx, com sede e foro em Brasília DF, são regidas por esta Lei, por seus Estatutos e demais disposições
legais e regulamentares, disciplinadoras do Sistema Financeiro da Habitação.
§ 5? O Estatuto da Associação de Poupança e Empréstimo POUPEx, que obedecerá às disposições desta Lei, das demais normas

110

ATOS DO PODER LEGISLNrIVO

dela decorrentes e à legislação geral do Sistema Financeiro da Habitação, será elaborado pela Fundação Habitacional do Exército - FHE e
aprovado pelo Banco Nacional da Habitação.
§ 6? Adquirirão personalidade juridica:
I - a Fundação Habitacional do Exército - FHE, no dia da
publicação do decreto de aprovação do seu Estatuto;
II - a Associação de Poupança e Empr.estimo-POUPEx,como
registro dos seus atos constitutivos e Estatuto no Registro Civil dás
Pessoas Jurídicas.
§ 7? Observado o disposto no parágrafo anterior, o funcionamento
da Fundação Habitacional do Exército - FHE e da Associação de
Poupança e Empréstimo - POUPEx independerá de qualquer outra
condição.
Art. 2? Fica extinta, na data da criação da Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx, a Caixa de Financiamento Imobiliário do
Exército - CFIEx.
Art. 3? Os administradores da Associação de Poupança e Empréstimo - POUPE x serão cedidos e designados pela Fundação Habitacíonal do Exército - FHE e pagos com base em sua tabela de remuneração.

Art. 4? Extinta a Fundação Habitacional do Exército seus bens e direitos serão incorporados ao patrimônio da União.

FHE,

Seção II - Diretoria
Art. 5? O Presidente e os Diretores da Fundação Habitacional do
Exército - FHE são nomeados pelo Presidente da República, nos termos do art. I? da Lei n? 6.733, de 4 de dezembro de 1979.

CAPÍTULO II

Objetivos
Art. 6? Compete, ainda, à Fundação Habitacional do Exército FHE:
I - supervisionar a aplicação de recursos da Associação de
Poupança e Empréstimo - POUPEx concedidos a agentes promotores
de programas habitacionais;
11 - desenvolver, em caráter especial ou sistemático, estudos de
natureza técnica e econômica, a fim
fornecer base à melhoria, aperfeiçoamento e inovações nos processos e técnicas relacionados com
suas atividades;

de
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UI - realizar, diretamente ou em cooperação, estudos técnicos e
científicos, visando às atividades do ramo de construção civil e afins,
aos fatores de produção da habitação e ao treinamento de profissionais
a elas vinculados;
IV - aprovar e coordenar programas especiais, em caráter de excepcionalidade, particularmente para os associados de baixa renda;
V - autorizar investimentos pela Associação de Poupança e
Empréstimo - POUPEx em outras áreas onde o Banco Nacional da
Habitação aplique seus próprios recursos, com o objetivo de obter
maior rentabilidade do capital empregado, tendo em vista viabilizar
programa imo biliário;
VI - adquirir terrenos para serem revendidos, sem caráter especulativo, aos agentes promotores que utilizem recursos da Associação
de Poupança e Empréstimo - POUPEx;
VII - atuar como sociedade mandatária dos associados da Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx nas suas Assembléias,
independentemente da outorga de mandato;
VIU - fiscalizar as obras e serviços de engenharia dos agentes
promotores de que trata o inciso I.
§ I? O previsto no inciso VII não impede o associado de exercer
seus direitos nas Assembléias, inclusive ° de nelas se fazer representar
por procurador-associado de sua livre escolha, devendo cada instrumento de mandato conter poderes, apenas, para uma única Assembléia.
§ 2? O associado, para os fins previstos no parágrafo anterior e
para a prática de qualquer ato junto à Fundação Habitacional do Exército - FHE e à Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx, só
poderá receber uma única outorga de mandato.
§ 3? A fiscalização de que trata o inciso VIII deste artigo não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, sendo inadmissível qualquer imputação de co-responsabilidade à Fundação Habitacional do Exército - FHE ou a seus agentes e prepostos, ressalvada,
quanto a estes, a apuração da ação funcional na forma e para os efeitos
das normas que disciplinam a matéria.
Art. 7? A Fundação Habitacional do Exército - FHE poderá descentralizar as atividades de execução, inclusive a de que trata o inciso
VUI do artigo anterior, mediante contrato com órgãos e entidades da
Administração Federal e das unidades federadas.
CAPÍTULO III
Associados
Art. 8? O oficial da ativa, a praça da ativa com permanência assegurada e os inativos, quando associados da Associação de Poupança e
Empréstimo - POUPEx, são os beneficiários do sistema de poupança
sob a supervisão da Fundação Habitacional do Exército - FHE.
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Parágrafo único. A Fundação Habitacional do Exército -

FHE

poderá firmar contratos com órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta e Fundações criadas por lei na área federal, estadual e
municipal, para utilização do sistema de que trata este artigo e para
prestação de serviços que com ele se relacione a qualquer título, de

conformidade com o que for estabelecido no seu Estatuto.
Art. 9~ Esta Lei se aplica somente aos associados mencionados no
artigo anterior.
§ 1~ Os demais associados, a serem admitidos, em caráter de excepcionalidade, serão regidos exclusivamente pelas normas do Sistema
Financeiro da Habitação, ressalvados os casos de atendimento a programas habitacionais de interesse governamental, nos termos do Estatuto da Fundação Habitacional do Exército - FHE.
§ 2? Aplicam-se aos associados de que trata o parágrafo anterior,
e aos seus agentes promotores, o disposto no art. 6?, incisos VII e VIII,
§§ 1?, 2? e 3?, e arts. 17 e 18.
CAPÍTULO IV

Recursos
Art. 10. São transferidos à Fundação Habitacional do Exército FHE. e passam a integrar o seu patrimônio, os bens e direitos da Caixa
de Financiamento Imobiliário do Exército, de que trata o art. 2?, inclu08 de natureza orçamentária.

sive

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos direitos
e obrigações decorrentes de operações da Caixa de Financiamento

Imobiliário do Exército, vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação.

Art. 11. O patrimônio da Fundação Habitacional do Exército FHE, além dos bens e direitos indicados no artigo anterior, constituir-

se-á de:
I - dotações e legados recebidos de pessoa física ou jurídica;
U - bens e direitos que adquirir;
Hl - os provenientes de outras fontes.
Art. 12. Os recursos financeiros da Fundação são provenientes de:
I - dotações cons ignadas no Orçamento Geral da União:
U - auxílios fornecidos pelo Fundo do Exército e outros Fundos Especiais e Financeiros, com base nesta autorização;
UI - subvenções e auxílios da União, dos Estados e dos Municípios;
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IV - retribuição pela prestação de assistência técnica especializada e administrativa, inclusive pela prestação de fiança às pessoas de
que trata o caput do art. 8~ para locação de imóvel;
V - participação nos resultados da Associação de Poupança e
Empréstimo - POUPEx;
VI - renda de empréstimos simples, concedidos exclusivamente
com os recursos previstos no inciso anterior;
VII - contribuições; e
VIII - rendas eventuais.
Art. 13. Os recursos da Associação de Poupança e Empréstimo
POUPEx serão os previstos no seu Estatuto, de acordo com a legislação que rege a matéria.
Art. 14. Os recursos do Fundo do Exército e dos demais Fundos
Especiais e Financeiros poderão ser depositados na Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx, assegurados os direitos previstos no
Estatuto.
Art. 15. Os recursos da Fundação Habitacional do Exército
FHE serão depositados na Associação de Poupança e Empréstimo
POUPEx nas condições do artigo anterior.

CAPÍTULO V
Prestação de Contas
Art. 16. A prestação de contas da administração da Fundação Habitacional do Exército - FHE é submetida ao Ministério do Exército
que, com O seu pronunciamento e os documentos previstos no art. 42 do
Decreto-lei n? 199, de 25 de fevereiro de 1967, a enviará ao Tribunal de
Contas da União.
Art. 17. A Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx e os
agentes promotores de que trata o inciso I do art. 6? prestarão contas à
Fundação Habitacional do Exército - FHE, quanto à aplicação dos recursos que esta lhes conceder, sem prejuízo da competência específica
do Banco Nacional da Habitação.
CAPÍTULO VI
Compras, Obras, Serviços e Alienações
Art. 18. As compras, obras, serviços e alienações da Fundação Habitacional do Exército - FHE e dos agentes promotores de que trata o
inciso I do art. 6?, enquanto não forem aprovadas normas próprias para cada procedimento, obedecerão ao disposto no Titulo XII do
Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e demais disposições pertinentes.
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Parágrafo único. A Fundação Habitacional do Exército - FHE,
observado o disposto neste artigo e os princípios que norteiam as Iicitações regidas pelos demais diplomas de direito público, baixará as normas, o edital-padrão e o contrato-padrão de que trata o «caput- deste
artigo.
CAPÍTULO VII

Pessoal
Seção I - Regime Jurídico e Contratação
Art. 19. O pessoal da Fundação Habitacional do Exército - FHE
rege-se pela legislação trabalhista.
Art. 20. A contratação de empregados pela Fundação Habitacional
do Exército - FHE 'será feita por concurso público, exceto para as
funções de confiança.
Seção II - Salário
Art. 21. As tabelas de remuneração dos servidores da Fundação
Habitacional do Exército - FHE serão aprovadas pelo Presidente da
República.
Seção III - Bolsa de Complementação Educacional
e Bolsa de Iniciação Profissional
Art. 22. A Fundação Habitacional do Exército - FHE, mediante
concessão de Bolsa de Complementação Educacional ou Bolsa de. Iniciação Profissional, conforme o caso, poderá utilizar-se, sem vínculo
empregatício, pelo tempo necessário ao término do respectivo curso, ou
pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da data de sua conclusão,
de serviços de estudante-estagiário. de nível universitário, ou de recémdiplomados, de mesmo nível.
Parágrafo único. Os bolsistas de que trata este artigo são contri·
buíntes obrigatórios da Previdência Social.
Seção IV - Disponibilidades
Art. 23. Poderá ser colocado à disposição da Fundação Habitacional do Exército - FHE o servidor do Ministério do Exército ou de entídade a ele vinculada.
§1~ Ao funcionário ou empregado do Ministério do Exército ou de
entidade a ele vinculada, que for colocado à disposição da Fundação
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Habitacional do Exército - FHE, são assegurados o vencimento, o salário e a remuneração do cargo e função, bem como todas as vantagens
e direitos a que se faça jus, como se estivesse no órgão de origem.
§ 2? O período que o funcionário ou empregado permanecer a serviço da Fundação Habitacional do Exército - FHE será considerado,
para todos os efeitos da vida funcional, como de efetivo exercício do
cargo ou emprego que ocupa no órgão ou entidade de origem.
ArJ. 24. Poderá também ser colocado à disposição da Fundação
Habitacional do Exército - FHE, nas mesmas condições do artigo anterior, o servidor da Administração Federal ou de suas Fundações,
criadas por lei.
Art. 25. As requisições de que trata esta Lei serão efetuadas pelo
Ministro do Exército, quando autorizadas pelo Presidente da República.
CAPITULO VIII
DISPOSICÜES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 26. Fica a Fundação Habitacional do Exército - FHE dispensada do pagamento de emolumentos devidos aos Cartórios de Registro
de Imóveis, quando da transcrição das transferências dos bens e direito
de que trata O art. 10.
§ 1? As transferências a que se refere este artigo ocorrerão mediante simples menção da nova transcrição nos Cartórios de Registro
de Imóveis, de que os dados, características e confrontações são os
mesmos constantes da transcrição anterior, devendo o Oficial do Cartório fazer o competente registro em nome da Fundação Habitacional do
Exército - FHE.
§ 2? A não efetivação das transferências de que trata este artigo,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da entrada dos respecti·
vos documentos nos Cartórios de Imóveis, implicará a responsabilidade do Oficial, que se sujeitará às sanções' disciplinares.
Art. 27.' Os bens e direitos da Fundação Habitacional do Exército
- FHE não responderão pelas obrigações da Associação de Poupança
e Empréstimo - POUPEx.
Art. 28. O Banco Nacional da Habitação baixará normas especiais
para a Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx, dispondo
sobre a distribuição de dividendos aos seus associados, a constituicão
dos fundos de reserva e de emergência, e a participação da Fundação
Habitacional do Exército - FHE nos seus resultados, de forma a viabilizar, especialmente, o disposto nos incisos VI do art. G? e V do art.
12.

116

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 29. A Associação de Poupança e Empréstimo -

POUPEx,

desde que vinculados a operação imobiliária, poderá conceder ernprést imos:

I - individual;
II - a cooperativa; e
lU - a condomínio,
sem prejuízo de outras modalidades instituídas pelo Banco Nacional da
Habitação.
Art. 30. Os imóveis doados pela União à Fundação Habitacional
do Exército - FHE, para a consecução dos seus objetivos, serão por
ela livremente utilizados ou alienados.
Art. 31. O patrimônio, a renda e os serviços vinculados às finalidades essenciais da Fundação Habitacional do Exército - FHE, ou delas decorrentes, pela sua origem e natureza. gozam dos privilégios próprios da Fazenda Pública, quanto à imunidade tributária, prazos prescricionais, impenhorabilidade. foro, prazos e custas processuais.
Art. 32. Extinta a Caixa de Financiamento Imobiliário do Exército, suas obrigações, quando decorrentes de operações vinculadas ao
Sistema Financeiro da Habitação, serão de responsabilidade da Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx.
Art. 33. As obrigações da Caixa de Financiamento Imobiliário do
Exército não abrangidas pelo disposto no artigo anterior serão de responsabilidade da Fundação Habitacional do Exército - FHE.
Art. 34. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva

LEI N? 6.856, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Fixa os valores de retribuição do
Grupo-Atividades Específicas de Controle
Interno, autoriza a estruturação de cargos
e funções de órgãos integrantes do sistema
de controle interno, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. I? Aos níveis de classificação dos cargos integrantes do
Grupo-Atividades Específicas de Controle Interno, criado com fundamento no art. 4? da Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem as referências de vencimento estabelecidas no Anexo desta Lei.
Art. 2~ Os atuais cargos efetivos ou empregos permanentes da sistemática de classificação da Lei n? 5.'345, de 10 de dezembro de 1970, integrantes de Quadros e Tabelas Permanentes, cujos ocupantes estavam,
em 31 de dezembro de 1979, regularmente lotados ou em exercício nas
Secretarias de Controle Interno, ou órgãos equivalentes dos Ministérios Militares e da Presidência da República, e tenham permanecido
nessa situação até a data do ato de criação do Grupo de que trata esta
Lei, serão reclassificados nas Categorias Funcionais de Técnico de
Controle Interno, Assistente de Controle Interno e Auxiliar de Controle
Interno, desde que aqueles ocupantes possuam o grau de escolaridade
exigido para cada caso e logrem aprovação em processo seletivo específico, mantidas as mesmas referências em que se encontrem, exceto
na hipótese prevista no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. O servidor situado em referência de vencimento
ou saláríç inferior à primeira prevista para a Classe «A» da nova Categoria Funcional em que deva ser integrado será localizado na primeira
referência dessa classe.
Art. 3? As classes integrantes das Categorias Funcionais de Técnico de Controle Interno, Assistente de Controle Interno e Auxiliar de
Controle Interno do Grupo-Atividades Específicas de Controle Interno
do Serviço Civil do Poder Executivo correspondem as referências de
vencimentos constantes do Anexo desta Lei.
Parágrafo único. Os valores mensais de vencimentos das referências de que trata este artigo são os fixados na escala constante do Anexo 111 do Decreto-lei n? 1.732, de 20 de dezembro de 1979.
Art. 4? O ingresso nas Categorias Funcionais de Técnico de Controle Interno, Assistente de Controle Interno e Auxiliar de Controle Interno far-se-á na respectiva classe inicial, mediante concurso público.
§l? O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á em
duas etapas compreendendo, a primeira, exame de conhecimentos mediante prova escrita e, a segunda, programa de treinamento, com avaliação final.
§ 2? O candidato habilitado na primeira etapa do concurso perceberá, durante o programa de treinamento, até a aprovação, e conseqüente nomeação para o cargo, ou a reprovação, 80% (oitenta por cento) do vencimento fixado para a primeira referência da classe inicial da
correspondente categoria funcional.
§ 3? O Poder Executivo regulamentará o concurso público de que
trata este artigo, em que somente poderão inscrever-se brasileiros com
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idade até 50 [cinqüenta) anos e portadores de diploma de curso de nível
superior de Bacharel em Ciências Contábeis, Jurídicas, Econômicas ou
Administrativas, ou habilitação legal equivalente. quando se tratar da
Categoria Funcional de Técnico de Controle Interno, e certificado de
conclusão de ensino de 2~ e 1~ graus, ou de igual valor, para as Categorias Funcionais de Assistente de Controle Interno e Auxiliar de Controle Interno, respectivamente.
Art. 5? Poderá haver ascensão funcional às classes iniciais das
Categorias Funcionais ora instituídas quando o servidor for ocupante
de qualquer cargo ou emprego de Categorias Funcionais integrantes de
quaisquer Grupos, desde que possua o adequado grau de escolaridade e
preencha os demais requisitos exigidos para o ingresso.
Art. C~ O Grupo-Atividades Específicas de Controle Interno será
regido, exclusivamente, pela Lei n~ 1.711, de 28 de outubro de 1952, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Art. 7? Em face do disposto no artigo anterior, o art. 2? da Lei n?
6.185, de 11 de dezembro de 1974, alterado pelo art. 1~ da Lei n~ C.335,
de 31 de maio de 197G, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? Para as atividades inerentes ao Estado como Poder PÚblico sem correspondência no setor privado, compreendidas nas áreas
de Segurança Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e Fiscalizacão de Tributos Federais e Contribuições Previdenciárias, Procurador da Fazenda Nacional, Controle Interno, e no Ministério Público, só
se nomearão servidores cujos deveres, direitos e obrigações sejam os
definidos em Estatuto próprio, na forma do art. 109 da Constituição Feder al.»

Art. 8? Ao servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho é deferido o prazo de CO Isessenta) dias da publicação desta Lei para expressar sua opção pela permanência sob o regime em que se encontra, renunciando, conseqüentemente. ao direito de integrar o Grupo;\tividades Específicas de Controle Interno nas condições estabelecidas
no art. 2? da Lei n? 6.185, de 11 de dezembro de 1974, com a redação dada pelo art. 7? desta Lei.
i\rt. 9? É o Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à criação, transformação e extinção de cargos e funcões relacionados à nova estrutura da Secretaria Central de Controle Interno, das Secretarias de Controle Interno dos Ministérios Civis e dos Órgãos de
equivalente atribuição da Presidência da República e dos Ministérios
Militares, respeitados os princípios gerais aplicáveis.

Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
atendidas à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
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Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, em 18 de novembro de 1980; 159~ da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Delfim Netto

o anexo mencionado na presente Lei está publicado no

LEI

N~

D.O. de 19.11.80.

6.857, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1980
Acrescenta incíeo ao artígo 4? e alínea
ao parágrafo único do artigo ~? da Lei n?
5.OS7. de 31 de maio de 1973, que altera âieiosícaes referentes ao regime jurídico do
Diplomata. e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 ~ O artigo 4~ e o parágrafo único do artigo S~ da Lei n?
5.887, de 31 de maio de 1973, alterada pelas Leis nss 6.595, de 21 de novembro de 1978, e 6.716, de 12 de novembro de 1979, ficam acrescidos
do inciso IX e da alínea «c», respectivamente, com a seguinte redação:
«Art.4?
.
IX - afastamento para freqüentar qualquer curso por indicação da
Administração, com prazo de duração superior a seis meses, excetuados aqueles próprios da carreira de Diplomata.»
«Art. 8~
.
Parágrafo úníco..
.
c) - afastamento nos termos do inciso IX do artigo 4~)).
Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 19 de novembro de 1980; 159~ da Independência e
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

92~
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LEI N? 6.858, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores nâo recebidos em vida pelos respectivos titulares.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I?

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em
vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos
sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
§ I? As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão
disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do Juiz para .aqu i sição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.
§ 2? Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de
quantias devidas pelo empregador ou de contas de F.G.T.S. e do Fundo
PIS-PASEP.
Art. 2? O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao
imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não
existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de
contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor
até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do
Fundo de Previdência e Asssistência Social.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Ernane Galvêas
Hélio Beltrão
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LEI N? 6.859, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980
Institui, no Ministério das Relações
Exteriores, Quadro Especial integrado por
diplomatas, nas condições que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Os ocupantes de cargos de Ministro de Primeira Classe e
Ministro de Segunda Classe, da Categoria Funcional de Diplomata,
Carreira de Diplomata, Código D-301, do Grupo-Diplomacia, poderão
ser transferidos para cargos integrantes de Quadro Especial do Ministério das Relações Exteriores, na forma estabelecida por esta Lei.
Art. 2? A transferência para o Quadro Especial a que se refere o
artigo anterior dar-se-á ex officio sempre que, em cada semestre do ano
civil, não ocorrerem, em virtude de aposentadoria:
I - duas vagas de Ministro de Primeira Classe;
II - uma vaga de Ministro de Segunda Classe.
Art. 3? Verificadas as condições do artigo anterior, a transferência recairá nos funcionários mais idosos das referidas Categorias Funcionais, mantida a atual classificação na Carreira de Diplomata, e será
efetivada na primeira quinzena de junho e dezembro, mediante ato do
Presidente da República.
Art. 4? As vagas verificadas na série de classes que compõem o
Quadro Permanente, em virtude de transferência para o Quadro Especial, serão preenchidas exclusivamente através de progressão funciona!.
Art. 5? O funcionário em Missão Permanente no Exterior transferido para o Quadro Especial será removido para a Secretaria de Estado.
Art. 6? Os Ministros de Primeira Classe e de Segunda Classe
transferidos para o Quadro Especial ocuparão cargos de mesma denominação, na Secretaria de Estado, com atribuições de assessoramento
superior e vencimentos de Cr$ 100.069,00 (cem mil e sessenta e nove
cruzeiros) e Cr$ 82.507,00 (oitenta e dois mil quinhentos e sete cruzeiros), respectivamente, reajustáveis por ocasião do aumento geral do
funcionalismo e nas mesmas bases deste.
§ I? Os cargos de que trata este artigo consíderar-se-ão automaticamente criados com a transferência, em cada caso, para o Quadro Especial e extinguír-se-ão da mesma forma quando vagarem.
§ 2? O Ministro de Segunda Classe que tiver exercido, por dois
anos, as funções de Embaixador terá assegurado, no Quadro Especial,
o vencimento de Ministro de Primeira Classe, estabelecido no caput
deste artigo.
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§ 3? O cargo de Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial
transformar-se-á erncargo de Ministro de Primeira Classe do mesmo
Quadro, se o respectivo ocupante satisfizer os requisitos da legislação
aplicável à Carreira de Diplomata para a progressão funcional, antes
de atingir a idade-limite para aposentadoria.
Art. 7? Os diplomatas integrantes do Quadro Especial, além dos
vencimentos fixados no artigo anterior, só farão jus à gratificação adicional por tempo de serviço e ao salário-família.
Art. 8? As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão
por conta das dotações próprias do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 9? Esta Lei entrará em vigor a 1? de janeiro de 1981.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro

LEI N? 6.860, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980
Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Petrdnio Portella, e dá outras
provídênciee.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação
Petrônio Portella, com a finalidade de realizar estudos e pesquisas na
área da Ciência do Direito.
§ I? A Fundação, com sede e foro no Distrito Federal, vinculada
ao Ministério da Justiça, gozará de autonomia administrativa e financeira e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, de seu ato constitutivo, inclusive estatuto e o decreto que o aprovar.
§ 2? A União será representada, no ato de constituição, pelo Ministro de Estado da Justiça.
Art. 2? São objetivos da Fundação;
I - estudar a organização jurídica nacional e seu desenvolvimenta, apresentando sugestões para seu constante aperfeiçoamento;
11 - promover pesquisas teóricas e aplicadas no campo da Ciência do Direito com vista ao incremento do conhecimento da comunidade
científica na área;
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III - implementar projetos na área de codificação e consolidação
da legislação brasileira, visando ao desenvolvimento de uma metodologia adequada para tal objetivo, bem como à manutenção dos códigos
que forem aprovados pelo Poder competente;
IV - empreender um programa editorial na área do Direito, divulgando obras de conceituados juristas nacionais e estrangeiros;
V - incentivar a produção intelectual na área do Direito, inclusive pela promoção de concursos de monografias e estudos abertos à
comunidade acadêmica;
VI - promover, mediante acordos, convênios e contratos com
instituições públicas e privadas, a execução de pesquisas e projetos na
sua área de atuação;
VII. - prestar assistência técnica em assuntos relacionados com a
sua atividade;
VIII - promover a documentação na área jurídica, visando a preservar a memória juridica nacional;
IX - desenvolver e operar, diretamente ou através de convênios
com instituições públicas e privadas. sistemas de arquivamento e recuparação de informações [urídícas, constantes de normas legais, pareceres e jurisprudência de tribunais;
X - prestar informações a entidades públicas e privadas e ao
público em geral, relativas a matérias da sua área de atividades;
XI - desenvolver, diretamente ou por meio de convênios com
instituições de ensino superior, no país ou no exterior, pessoal qualificado para a modernização dos processos de elaboração, consolidação,
codificação, indexação, arquivamento e recuperação de normas jurídicas.
Art. 3~ O patrimônio da Fundação será constituido;
I - pelas dotações orçamentárias e subvenções da União;
'H - pelas doações e contribuições de pessoas de direito público e de direito privado;
III - por sua receita operacional, inclusive a resultante de presação de serviços;
IV - pelo acervo da Secretaria de Documentação e Informática da
Secretaria Geral do Ministério da Justiça;
V - pelos bens e direitos do Centro de Processamento de Dados do
Departamento de Polícia Federal.
Art. 4~ Não se aplica à Fundação o disposto na alínea b do art. 2~
do Decreto-lei n~ 900, de 29 de setembro de 1969.
Art. 5~ Em caso de extinção da Fundação Petrônio Portella, seus
bens serão incorporados ao patrimônio da União.
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Art. 6? A Fundação terá quadro de pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da
Justiça.
Parágrafo único. Além dos servidores próprios, poderá a Fundação Petrônio Portella, contratar a prestação de serviços técnicos com
entidades e pessoal especializados, nacionais ou estrangeiros.
Art. 7? A Fundação manterá intercãmbio com entidades de ensino
e pesquisa, nacionais ou estrangeiras, interessadas em assuntos atinentes aos seus objetivos.
Art. 8? Fica assegurada à Fundação a imunidade prevista na
alínea c do inciso IH do art. 19 da Constituição Federal.
Art. 9? São órgãos de direção superior da Fundação o Co/"selho
de Administração, a Presidência e a Diretoria Executiva, cujos integrantes serão livremente escolhidos e nomeados, em comissão, pelo
Presidente da República, nos termos da Lei n? C.733, de 4 de dezembro
de 1979.
Parágrafo único. O Conselho de Administração será composto de 4
(quatro) membros, entre pessoas de reconhecido saber na área de Direito, e será presidido pelo Ministro de E stado da Justiça.
Art. 10. Fica aberto em favor da Fundação Petrônio Portella o crédito especial de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), além da
transferência, no corrente exercício e a critério do Ministro de Estado,
de recursos já constantes da dotação do Ministério da Justiça no Orçamento da União, para cobertura das despesas operacionais e de instalação do órgão.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Erasília, em 24 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 6.8C1, DE 26 DE NOVEMERO DE 1980
Fixa a retribuiçáo de grupos da sistemática de classificação de cargos e empregos do Serviço Civil dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima,
e dá outras providéncies,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A escala de vencimentos e salários dos cargos efetivos e
empregos permanentes dos Grupos Polícia Civil; Outras Atividades de
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Nível Superior; Serviços Auxiliares; Outras Atividades de Nível Médio; Transporte Oficial; Serviços de Portaria. Limpeza e Conservação;
Artesanato; e Magistério. integrantes da sistemática de classificação de
cargos, empregos e funções do Serviço Civil dos Territórios Federais, a
que se refere a Lei n? 6.550. de 5 de julho de 1978. é a constante do Anexo 1 desta Lei.
Parágrafo único. As Referências especificadas na escala de que
trata este artigo indicarão. na forma do Anexo II desta Lei. a estrutura
salarial das categorias funcionais que compõem os referidos grupos.
Art. 2? No deslocamento do servidor de uma para outra Referência de vencimento ou salário serão observados, atendidas as peculiaridades dos Territórios Federais, os critérios e requisitos estabelecidos
para a sistemática de classificação de cargos e empregos do Serviço Civil da União e das autarquias federais. complementados, se for o caso.
por atos do Ministro do Interior. em articulação com o Órgão Central
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC.
Parágrafo único.
As Referências que ultrapassarem o valor do
vencimento ou salário estabelecido para a classe final de cada categoria
funcional corresponderão à Classe Especial. a que somente poderão
atingir, mediante Progressão Funcional, servidores em número não superior a 10% (dez por cento) da lotação global da categoria. a ser estabelecida em regulamento.
Art. 3? Na implantação da sistemática de classificação de cargos e
empregos a que alude a Lei n? 6.550. de 5 de julho de 1978. não poderá
haver inclusão, mediante transposição ou transformação, de cargos ou
empregos na Classe Especial.
Art. 4? A localização do servidor na classe em que for incluído o
respectivo cargo ou emprego far-se-á na Referência que consignar o
vencimento ou salário de valor igualou superior mais próximo ao da
retribuição percebida imediatamente antes do ato de transposição ou
transformação do respectivo cargo ou emprego.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se
retribuição a soma do vencimento com as seguintes vantagens percebidas pelo servidor em razão do cargo efetivo;
ai gratificação pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva;
b] gratificação por serviço extraordinário vinculado ao regime de
tempo integral e dedicação exclusiva;
c) gratificação especial prevista no art. 32 do Decreto-lei n? 411. de
8 de janeiro de 1969.
Art. 5? Os ocupantes de cargos e empregos integrantes da Categoria Funcional de Médico ficam sujeitos à jornada de 4 (quatro) horas de
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trabalho, podendo exercer cumulativamente, a critério e no interesse da
Administração. dois cargos ou empregos dessa categoria, inclusive no
mesmo órgão ou entidade.
Parágrafo único. Correspondem à jornada estabelecida neste artigo os valores de vencimentos ou salário fixados para as Referências especificamente indicadas no Anexo II desta Lei.
Art. 6? Os ocupantes de cargos ou empregos integrantes das Categorias Funcionais de Odontólogo, Técnico em Comunicação Social e
Técnico de Laboratório ficam sujeitos à jornada de 8 (oito) horas de
trabalho, não se lhes aplicando disposições de leis especiais referentes
ao regime de trabalho estabelecido para as correspondentes profissões.
Art. 7? Os atuais ocupantes de cargos e empregos das Categorias
Funcionais de Médico, Odontólogo e Técnico de Laboratório poderão
optar pelo regime de 30 (trinta) horas semanais de trabalho, caso em
que perceberão. os vencimentos ou salários correspondentes às Referências especificamente indicadas no Anexo II desta Lei, não fazendo
jus à Gratificação de Atividade.
Parágrafo único. I Nos casos de acumulação de dois cargos ou empregos de Médico, a opção assegurada por este artigo somente poderá
ser exercida em relação a um dos cargos ou empregos.
Art. 8? O ingresso na Categoria Funcional de Médico Veterinário
far-se-á, obrigatoriamente, no regime de 8 (oito) horas diárias, a ser
cumprido sob a forma de dois contratos individuais de trabalho, não
fazendo jus o servidor à percepção da Gratificação de Atividade.
Art. 9? Os ocupantes de cargos ou empregos de Médico Legista
poderão optar pela jornada de 8 (oito) horas de trabalho, a critério e no
interesse da Administração, na forma e condições estabelecidas no artigo anterior.
Art. 10. O servidor sujeito a jornada de trabalho inferior a 8 (oito)
horas, quando investido em função integrante do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, fará jus à correspondente gratificação no valor estabelecido na legislação em vigor, vinculado à respectiva jornada
e complementado pela importância proporcional ao número de horas
excedentes.
Art. 11. A inclusão de funcionários ocupantes de cargos efetivos
nas categorias funcionais compreendidas no Grupo-Polícia Civil precederá a de servidores regidos pela legislação trabalhista.
Art. 12.1 Na implantação do Grupo-Policia Civil dos Territórios Federais os correspondentes empregos, com os respectivos ocupantes, serão transformados em cargos.
Parágrafo único. Os servídôres que não lograrem habilitação no
processo seletivo para as categorias funcionais do grupo referido neste
artigo poderão concorrer à inclusão em categoria de outros grupos, na
forma prevista na legislação pertinente.
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Art. 13. Aos níveis de classificação dos cargos' e empregos do
Grupo-Magistério a que se refere o inciso VI do art. 2? da Lei n? 6.550,
de 5 de julho de 1978, corresponderá a retribuição prevista no Anexo
UI desta Lei, conforme o regime de trabalho a que se submeterem os
respectivos ocupantes.
Parágrafo único. A retribuição de que trata este artigo compreende
o vencimento ou salário fixado para cada nível.
Art. 14. Aplica-se aos Territórios Federais, no que couber, a legislação pertinente ao Grupo-Magistério do Serviço Civíl da União e das
autarquias federais, inclusive no que concerne à concessão dos Incentivos Funcionais, observando-se os mesmos critérios, bases e requisitos
estabelecidos para o aludido grupo.
Art. 15. Aos servidores incluídos no Grupo-Magistério concederse-a a Gratificação Temporária de Exercício, de até 30% (trinta por
cento), a vigorar por prazo não superior a 2 (dois) anos, a partir da data de vigência desta Lei.
Parágrafo único. Os critérios, bases e requisitos para o pagamento da gratificação prevista neste artigo serão estabelecidos mediante
ato do Ministro do Interior.
Art. 16. É da competência do Ministério da Educação e Cultura
proceder, mediante a audiência dos setores competentes, a fixação, em
caráter excepcional e transitório, dos critérios e requisitos referentes
à habílítacão dos professores a serem incluídos no Grupo-Magistério,
sem a formação correspondente ao grau de ensino ministrado, estabelecendo os planos de estudos adicionais e os prazos respectivos para a
regularização da situação existente, na conformidade da Lei n? 5.692,
de 11 de agosto de 1971, Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de I? e 2?
Graus.
Art. 17. Poderão ser concedidas aos servidores incluídos no Plano
de Classificação do Serviço Civíl dos Territórios Federais, além do
vencimento ou salário do cargo efetivo ou emprego permanente, as gratificações e indenizações especificadas no Anexo IV desta Lei, com as
definições, beneficiários e bases de concessão constantes do mesmo
Anexo.
§ I? Na aplicação do disposto neste artigo poderá ser observada,
respeitadas as peculiaridades dos Territórios Federais, a legislação
pertinente ao Serviço Civíl da União e das autarquias federais.
§ 2? A Gratificação por Operações Especiais, previstas no Anexo
IV desta Lei, será gradativamente incorporada ao vencimento do cargo
efetivo, na razão de 1/10 (um décimo) de seu valor, por ano de exercício
em cargo de natureza estritamente policial, em órgão da Administração
dos Territórios Federais, não podendo ser paga enquanto o servidor
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deixar de perceber o vencimento em virtude de licença ou outro afastamento, salvo quando investido em cargo de provimento em comissão,
de igual natureza.
Art. 18. A partir da vigência do ato de inclusão dos cargos e empregos no Plano de Classificação de que trata a Lei n? 6.550, de 5 de julho de 1978, cessará o pagamento de quaisquer retribuiçães que estiverem sendo percebidas pelos respectivos ocupantes, a qualquer título e
sob qualquer forma. exceção feita ao salário-família e à gratificação
adicional por tempo de serviço.
§ I? Os servidores que, em decorrência da aplicação do disposto
neste artigo, sofrerem redução no total da retribuição legalmente percebida em razão do cargo efetivo ou emprego permanente, terão assegurada a diferença como vantagem pessoal nominalmente identificável.
§ 2? A diferença de retribuição será absorvida progressivamente,
na mesma proporção dos aumentos de vencimento, progressão ou ascensão funcionais.
Art. 19.' Os efeitos financeiros desta Lei vigoram a partir de 6 de
julho de 1978.
§ I? A data estabelecida neste artigo não se aplica aos servidores
que, mediante opção, concorrerem a categorias funcionais diversas daquelas em que. originariamente. seriam incluídos.
§ 2? Na hipótese do parágrafo anterior, os valores de vencimento,
salário e vantagens estebelecidos nesta Lei somente serão aplicados a
partir da data da publicação do ato que incluir o cargo ou emprego, mediante transformação, na categoria funcional a que o servidor concorrer.
§ 3? Para o fim previsto neste artigo consíderar-se-ã, quando for o
caso, a retribuição fixada, à época, para as categorias de mesma denominação existentes na sistemática de classificação de cargos da Lei n?
5.645, de 10 de dezembro de 1970.

Art. 20. É vedada a utilização de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para a execução de atividades compreendidas
nos grupos a que se refere esta Lei.
Art. 21. O reajustamento dos proventos de aposentadoria dos servidores não incluídos no Plano de Classificação de que trata a Lei n?
6.550, de 5 de julho de 1978, far-se-á de acordo com os critérios estabelecidos na legislação federal pertinente.
Art. 22.1 Observado o disposto no inciso III do art. 9? da Lei n?
6.550, de 5 de julho de 1978, as despesas decorrentes da aplicação desta
Lei serão atendidas pelos recursos constantes dos orçamentos dos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima.
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Art. 23. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza
Os anexos mencionados na presente Lei estão publicados no D.O. de 27.11.80

LEI N? 6.862, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Suspende temporariamente a vigência
da Lei n? 6.678, de 14 de agosto de 1979,
que «dispõe sobre requisição de servidores
públicos da administraçifo direta e autárquica pela Justiça Eleitoral, e dá outras
providências."

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta ~ eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica suspensa, por um ano, a vigência da Lei n? 6.678, de
14 de agosto de 1979, que disciplina a requisição de servidores públicos
pela Justiça Eleitora!.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel
LEI N? 6.863, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1980
Erige em momento nacional a Cidade
de Olinda, no Estado de Pernambuco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica erigida em monumento nacional a Cidade de Olinda,
no Estado de Pernambuco.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 26 de novembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

LEI N? 6.864, DE 1 DE DEZEMBRO DE 1980
Estende aos servidores estaduais e
municipais, nas condições que menciona, a
contagem recíproca de tempo de serviço
para aposentadoria, de que trata a Lei n?
6.226, de 14 de julho de 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? O artigo 3? e o inciso IV do artigo 4? da Lei n? 6.226, de 14
de julho de 1975, passam a ter a seguinte redação:
«Art, 3~ O disposto nesta Lei estender-se-á aos servidores
públicos civis e militares. inclusive autárquicos, dos Estados e
Municípios que assegurem, mediante legislação própria, a contagem do tempo de serviço prestado em atividade regida pela
Lei n? 3.807, de 26 de agosto de 1980, para efeito de aposentadoria por invalidez, por tempo de serviço e compulsória, pelos cofres estadúais ou munícípaís.s
«Art. 4~
.
IV - o tempo de serviço, anterior ou posterior à filiação
obrigatória à Previdência Social, dos segurados-empregadores,
empregados domésticos, trabalhadores autônomos, e o de ativi·
dade dos religiosos, de que trata a Lei n? 6.696, de 8 de outubro
de 1979, somente será contado se for recolhida a contribuição
correspondente ao período de atividade, com os acréscimos legais na forma a ser fixada em regulamento,»

Art. 2? Esta Lei entrará em vigor em 1? de março de 1981, devendo seu regulamento ser expedido até aquela data.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 1 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jair Soares
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LEI N? 6.865, DE I? DE DEZEMBRO DE 1980
Retifica, sem ônus, a Lei n? 6.730, de 3
de dezembro de 1979, que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1980.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É retificada, sem ônus, a Lei n? 6.730, de 3 de dezembro
de 1979, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1980, no seguinte:.
2800
Encargos Gerais da União
2802
Recursos Sub Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República
2802.15810312.580
Assistência Financeira a Entidade através do
Conselho Nacional de Serviço Social, conforme
adendo
ADENDO
Ceará
Onde se lê:
Baturité
Abrigo da Criança Pobre do Oratório Salesiano
.
Leia-se:
Baturité
Oratório Festivo Madre MazzareIlo - Obra Salesiana .
Onde se lê:
Fortaleza
Fundação Constância Correia
.
Leia-se:
Fortaleza
Centro Educacional Ana Furtado Leite
.
Onde se lê:
Fortaleza
Sociedade Educacional do Colégio São João (sendo
40.000,00 para Bolsas de Estudo)
.
Leia-se:
Fortaleza
Colégio Santo Inácio {sendo 40.000,00 para Bolsas de
Estudo)
.

12.000,00

12.000,00

50.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00
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Onde se lê:
Nova Russas
1 - Associação das Senhoras de Caridade da Paróquia de Nova Russas
2
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova
Russas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leia-se:
Nova Russas
Hospital Maternidade Sinhá Farias. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onde se lê:
Potengi
Sociedade dos Trabalhadores Rurais de Potengi. . . . . . .
Leia-se:
Potengi
Grupo Escolar Antônio Guedes Marrocos. . . . . . . . . . . . .
Onde se lê:
Quixeramobim
Sociedade Hospitalar Santo Antônio de Quixeramobim
Leia-se:
Quixeramobim
Prefeitura Municipal de Quixeramobim . .. . . . . . . .. . . ..

50.000,00
50.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

60.000,00

60.000,00

Distrito Federal
Onde se lê:
Brasília
Sociedade Educacional Campacto
.
Leia-se:
Brasília
Casa de Ismael
.
Onde se lê:
Brasília
1
Escola Maternal e Jardim de Infância Branca de
Neve, para Bolsas de Estudo
.
2
Faculdade de Administração, mantida por: Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal
(sendo 35.000,00 para Bolsas de Estudo)
.

23.000,00

23.000,00

50.000,00
35.000,00
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Leia-se:
1 - Ceará
Pacatuba

Centro Educacional 8 de Outubro

2 -

.
Paraíba
Campina Grande
Sindicato dos Trabalbadores na Construção Civil
de Campina Grande
.

60.000,00

25.000,00

Minas Gerais
Onde se lê:
Belo Horizonte
Faculdade de Filosofia de Minas Gerais
.
Leia-se:
Belo Horizonte
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte - F AFI (sendo 25.000,00 para Bolsas de Estudo)
Onde se lê:
Governador Valadares
Universidade Santos Dumont (para assistência educacional)
.
Leia-se:
Governador Valadares
Fundação Percival Farqhuar (para assistência educacional)
"
,
_ .
Onde se lê:
Guidoval
Instituto Educacional Professor Celso Brant (sendo
10.000,00 para Bolsas de Estudo)
.
Leia-se:
Itajubá
Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas
(sendo 10.000,00 para Bolsas de Estudo)
.
Onde se lê:
Leopoldina
Lira Musical Quinze de Novembro
_ .

25.000,00

25.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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Leia-se:
Leopoldina
Prefeitura Municipal de Leopoldina (para assistência
educacional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onde se lê:
Pouso Alegre
Colégio Normal Santa Dorotáia, mantido por: Congregação de Santa Dorotéia do Brasil - Recife- PE (sendo
14.000,00 para Bolsas de Estudo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leia-se:
Santa Rita do Sapucaí
Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da
Costa (sendo 14.000,00 para Bolsas de Estudo)
Onde se lê:
Centro Social Rio Verde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leia-se:
Montes Claros
Centro Social Rio Verde .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000,00

14.000,00

14.000,00
200.000,00

200.000,00

Paraná
Onde se lê:
Paranavaí
Educandário Nossa Senhora do Carmo, para Bolsas de
Estudo
.
Leia-se:
Paranavaí
Comunidade Carmelitana, para Bolsas de Estudo .....

22.000,00

22.000,00

Rio Grande do Sul
Onde se lê:
Caibaté
Ginásio Comercial Caibaté (sendo 7.000,00 para Bolsas
de Estudo)
.
Leia-se:
Santo Ângelo
1 - Escola de I? e 2? Graus Sepé Tiaraju (Extensão
Caibaté)
.

22.000,00

15.000,00
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Fundação Missioneira de Ensino Superior
FUNDAMES (sendo 7.000,00 para Bolsas de
Estudo)
.
Onde se lê:
Catuípe
Centro Educacional Aparecida, mantído por: Sociedade de Literatura e Beneficência Porto Alegre (sendo
7.000,00 para Bolsas de Estudo)
.
Leia-se:
Santo Angelo
Fundação Missioneira de Ensino Superior - FUNDAMES (sendo 7.000,00 para Bolsas de Estudo)
.
Onde se lê:
Porto Alegre
Associação dos Festivais de Coros do Rio Grande do
Sul
_
.
Leia-se:
Bagé
2 -

Lar da Criança Santo Estevão
.
Onde se lê:
São Francisco de Paula
Ginásio São Francisco de Paula (sendo 7.000,00 para
Bolsas de Estudo)
.
Leia-se:
Caxias do Sul
Colégio de Nossa Senhora do Carmo (sendo 7.000,00
para Bolsas de Estudo)
.

7.000,00

7.000,00

7.000,00

27.000,00

27.000,00

7.000,00

7.000,00

Santa Catarina
Onde se lê:
São José do Cedro
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Leia-se:
São José do Cerrito
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Onde se lê:
São José do Cerrito
Sindicato Rural de São José do Cerrito

.

15.000,00

.

15.000,00

.

57.000,00
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Leia-se:

São José do Cerrito
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do
Cerrito
.

57.000,00

São Paulo
Onde se lê:
Mogi das Cruzes
1
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Brás
Cubas (sendo 37.000,00 para Bolsas de Estudo)...
37.000,00
2
Organização Mogiana de Educação e Cultura OMEC (sendo 2.547.000,00 para Bolsas de Estudo) 3.574.000,00
Leia-se:
Mogi das Cruzes
Organização Mogiana de Educação e Cultura OMEC (sendo 2.584.000,00 para Bolsas de
Estudo)
3.611.000,00
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em I? de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Gelvêes
Delfim Netto

LEI N? 6.866, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1981/1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio
1981/1983, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 60 da Constituição, estima, para o período, despesas de capital no
montante de Cr$ 2.078.168.692.000,00 (dois trilhões, setenta e oito bilhões, cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e noventa e dois mil
cruzeiros), a preços de 1981.
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Art. 2? Os recursos destinados ao financiamento das despesas de
capital, estimados no Orçamento Pluriannal de Investimentos para o
triênio 1981/1983, são assim distribuídos:

1981

1982

Em Cr$ 1.000,00 de 1981
Total do
1983
Triênio

1. Recursos do Tesouro
691.172.233 563.428.423 583.717.8691.838.318.525
2. Recursos de outras
Fontes............ 90.315.639 79.178.791 70.355.737 239.850.167
Total
781.487.872 642.607.214 654.073.6062.078.168.692

Art. 3? As despesas de capital
desdobrar-se-ão na seguinte forma:

previstas

para

o

triênio

Em Cr$ 1.000,00 de 1981
1981

1982

1. Programação à conta de Recursos do Tesouro ................ 691.172.233 563.428.423
1.1. Poder Legislativo .........
955.945
865.615
Câmara dos Deputados ....
396.662
378.740
457.870
Senado Federal ...........
545.400
Tribunal de Contas da
União ....................
31.805
11.083
1.2. Poder Judiciário ..........
529.753
368.700
Supremo Tribunal Federal.
44.170
11.395
Tribunal Federal de Recursos .......................
34.271
35.985
Justiça Militar ............
14.850
15.592
Justiça Eleitoral ..........
94.704
72.819
Justiça do Trabalho .......
134.552
191.840
Justiça Federal de I? Instâncía ....................
29.372
75.973
Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios ..........
73.945
68.985
1.3. Poder Executivo .......... 689.686.535 562.194.108
Presidência da Republica ..
1.043.376
993.691
Secretaria de Planejamento
(inclusive IBGE, CNPq,
IPEA e SUNAB) ..........
1.020.527
977.060

1983
583.717.869
770.669
415.477
343.555
11.637
313.506
11.965
37.783
16.372
42.237
109.499
30.841
64.809
582.633.694
1.095.544
1.058.567
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Ministério da Aeronáutica.
Ministério da Agricultura .
Ministério das Comunicações
.
Ministério da Educação e
Cultura
.
Ministério do Exército
.
Ministério da Fazenda
.
Ministério da Indústria e
do Comércio
.
Ministério do Interior
.
Ministério da Justiça
.
Ministério da Marinha
.
Ministério das Minas e
Energia
.
Ministério da Previdência
e Assistência Social
.
Ministério das Relações Exteriores
.
Ministério da Saúde
.
Ministério do Trabalho
.
Ministério dos Transportes
1.4. Encargos Gerais da União
Sob Supervisão do
Ministério da Fazenda ....

16.606.104
27.461.094

14.242.707
23.839.885

15.647.494
22.331.029

1.499.441

21.524.413

22.600.634

10.462.404
5.326.914
2.372.530

9.860.286
5.498.793
2.460.253

10.628.271
5.725.739
2.500.245

4.112.584
8.010.080
583.568
5.685.278

5.169.796
8.060.685
628.359
5.511.833

5.428.290
8.447.154
668.619
5.945.261

7.612.416

16.223.841

17.033.917

55.150

57.635

60.638

416.354
3.559.003
1.297.361
59.156.807

437.173
3.677.285
1.543.587
77.037.527

459.031
3.918.206
492.188
77.338.433

7.160.700

7.519.525

7.895.976

Em Cr$ 1.000,00 de 1981
1981
Sob Supervisão da
SEPLAN
. 196.745.313
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico
.
7.945.320
Programas Especiais
. 50.330.000
Recursos sob Supervisão
do Departamento Administrativo do Serviço Público.
3.818.000
1.5. Fundo Nacional de Desenvolvimento
Sob Coordenação Central . 36.642.000
Sob Supervisão do Ministério da Aeronáutica
.
135.537

1982

1983

83.318.061

98.421.052

8.356.986
52.380.000

8.809.077
54.500.000

3.822.650

3.993.728

12.000.300
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Sob Supervisão do Ministério das Comunicações. . . .. 19.000.000
Sob Supervisão do Ministério das Minas e Energia. . .
7.839.493
Sob Supervisão do Ministério dos Transportes
,
8.660.660
1.6. Fundo Nacional de Apoio
ao Desenvolvimento Urbano
.'...
7.714.900
1.7. Encargos Financeiros da
União....................
7.175.700
7.535.837
1.8. Transferências a : Estados,
Distrito Federal e Municípios
180.331.073 189.422.788
2. Programação à conta de Recursos de Outras Fontes
. 90.315.639 79.178.791
111.680
123.014
Presidência da República
.
186.700
188.070
Secretaria de Planejamento
.
Ministério da Agricultura
.
1.636.133
2.286.244
Ministério da Educação e Cul2.046.493
2.027.902
tura ,,', .. ,""""""'."'"
Ministério do Exército
.
193.160
220.890
4.373
4.125
Ministério da Fazenda
.
Ministério da Indústria e do
1.880.662
1.096.706
Comércio",.,"',.,"', .. ," .
4.309.956
3.105.072
Ministério do Interior .,"',', '"
28.966
27.587
Ministério da Marinha
.
Ministério da Previdência e
4.900
Assistência Social
.
1.130.968
1.071.928
Ministério da Saúde
.
211.200
221.760
Ministério do Trabalho
.
Ministério dos Transportes
. 79.378.409 67.469.786
Fundo Nacional de Desenvolvi81.490
mento Cientifico e Tecnológico.
446.256
Total
.. 781.487.872 642.607.214
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7.912.090

199.722.511
70.355.737
116.530
111.975
2.446.760
1.840.648
251.929
4.635
1.011.579
4.137.164
30.414
1.474.929
232.847
58.610.762
85.565
654.073.606

Art. 4? As despesas de capital com recursos do Tesouro Nacíonal, a serem incluídas nos Orçamentos Anuais para os exercícios financeiros de 1981, 1982 e 1983, são discriminadas em conformidade com os
anexos integrantes desta Lei.
§ I? No transcurso de cada exercício, as importâncias consignadas aos projetos e atividades, constantes dos anexos, poderão ser alte-
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radas em decorrência de créditos adicionais, abertos em conformidade
com leis autorizativas.
§ 2? As importâncias referentes aos exercícios financeiros de 1982
e 1983 estimadas a preços de 1981, serão corrigidas monetariamente por
ocasião da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes àqueles
exercícios.

Art. 5? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Andersen Cavalcanti
Ernani Ayrosa da Silva
João Clemente Baena Soares
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
Ãngelo Amaury Stábile
Rubem Carlos Ludwig
Murilo Macêdo
Délio Jardim de Mattos
Waldyr Mendes Arcoverde
João Camilo Penna
Cesar Cals
Mário Andreazza
Haroldo Corrêa de Mattos
Jair Soares
Danilo Venturini
Golbery do Couto e Silva
Octávio Aguiar de Medeiros
José Ferraz da Rocha
Delfim Netto
Said Farhat
Hélio Beltrêo

Esta Lei e seus anexos estão publicados em Suplemento ao

D.a. de

9.12.80
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LEI N? 6.867, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1981.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O Orçamento Geral da União para o exercrcio financeiro
de 1981, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Nacional e de
Entidades da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a Receita em Cr$ 2.077.600.000.000,00 (dois trilhões,
setenta e sete bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2? A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor. relacionàda no anexo I. com o seguinte desdobramento:

Cr$ 1.000,00

1. Receitas do Tesouro
1.888.500.000
1.1. - Receitas Correntes
1.850.500.000
Receita Tributária
1.468.545.400
Receita Patrimonial.
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.854.050
Receita Industrial
245.000
Transferências Correntes
,. .. 128.357.150
Receitas Diversas
'"
, . .. 229.498.400
1.2. -

Receitas de Capital.. . . .... . . ... .... . . . . . .. . ..

38.000.000

2. Receitas de outras fontes, de Entidades da Administração Indireta e de Fundações instituidas pelo Poder
Público (exclusive Transferências do Tesouro) . . . . . . .. 189.100.000
2.1
2.2 -

Receitas Correntes
103.501.012
Receitas de Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.598.988
Total Geral
2.077.600.000

Art. 3? A despesa à conta de recursos do Tesouro será realizada
observada a programação constante do anexo 11, que apresenta a sua
composição por órgãos, conforme a seguinte distribuição:
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CrI 1.000,00
Recursos do Tesouro

Distribuição por Subanexos
Câmara dos Deputados
.
Senado Federal
.
Tribunal de Contas da União
Supremo Tribunal Federal. ..
Tribunal Federal de Recursos
Justiça Militar
.
Justiça Eleitoral
.
Justiça do Trabalho
.
Justiça Federal de 1~ Instância
·
.
Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios
.
Presidência da República
.
Ministério da Aeronáutica .
Ministério da Agricultura '"
Ministério da Comunicações.
Ministério da Educação e
Cultura
.
Ministério do Exército
.
Ministério da Fazenda
.
Ministério da Indústria e do
Comércio
.
Ministério do Interior
.
Ministério da Justiça
.
Ministério da Marinha
.
Ministério das Minas e Energia
.
Ministério da Previdência e
Assistência Social.
.
Ministério das Relações Exteriores
.
Ministério da Saúde
.
Ministério do Trabalho
.
Ministério dos Transportes ..

Ordinários

Vinculados

6.162.130
4.515.000
1.155.290
426.045
600.149
597.100
2.148.565
5.713.037

29.342
5.000

15.000

1.466.219

Total
6.191.472
4.520.000
1.155.290
426.045
600.149
597.100
2.163.565
5.713.037
1.466.219

540.408
25.674.816
35.213.269
41.669.268
3.796.000

365.400
15.579.304
14.700.561
200.000

540.408
26.040.216
50.792.573
56.369.829
3.996.000

75.179.522
52.496.476
20.470.493

16.645.778
1.686.824
3.106.656

91.825.300
54.183.300
23.577.149

20.377.602
22.503.491
5.552.600
32.254.292

855.000
120.000
6.138.962

21.232.602
22.503.491
5.672.600
38.393.254

12.436.535

1.046.000

13.482.535

22.837.050

21.355.050

44.192.100

12.500.000
20.908.439
6.397.840
92.284.683

493.515
1.751.882
14.100.000

12.500.000
21.401.954
8.149.722
106.384.683

Encargos Gerais da União
Sob Supervisão do Ministério da Fazenda. . . . . . . . .

10.392.100

10.392.100

143

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Sob Supervisão Central . .
Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico. . . . . . . . . . . . . .
Programas Especiais (PIN
e PROTERRAj
.
Sob Supervisão do Departamento Administrativo
do Serviço Público. . . . . . .

98.475.402

108.096.300

Cr$ 1.000,00
206.571.702

8.169.243

509.817

8.679.060

50.330.000

50.330.000

3.931.000

3.931.000

Fundo Nacional de Desenvolvimento
Sob Supervisão Central. .
Sob Supervisão do Minis'
tério da Aeronáutica .....
Sob Supervisão do Minis'
tério das Comunicações .,
Sob Supervisão do Ministério das Minas e Energia
Sob Supervisão do Ministério dos Transportes.....

Transferências a Estados,
Distrito
Federal
e
Municípios. . . . . . . . . . . . . . .

20.000

14.005.900

Fundo Nacional de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano

38.958.900

38.978.900

626.142

626.142

19.000.000

19.000.000

8.592.170

8.592.170

15.130.688

15.130.688

308.463.760

322.469.660

8.300.000

8.300.000

Encargos Financeiros da
União. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.908.000

151.482.000

153.390.000

Encargos Previdenciários da
União. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.378.200

40.696.800

121.075.000

Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . .

743.156.164

848.380.851

1.591.537.015

Reserva de Contingência
Total

296.962.985
, 1.040.119.149

296.962.985

848.380.851 1.888.500.000
Art. 4? Os orçamentos próprios de Entidades da Administração
Indireta e de Fundações instituídas pelo Poder Público serão aprovadas em conformidade com a legislaçâo vigente e deverão apresentar a
mesma forma do Orçamento Geral da União.
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Parágrafo único. A programação dos fundos existentes na Administração Pública será discriminada em orçamentos próprios, aprovados em conformidade com o estabelecido no Decreto-lei nf 1.754, de 31
de dezembro de 1979.
Art. 5? Fica o Poder Executivo autorizado a designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias e
a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite
previsto na Constituição.
Art. 6? O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, mediante utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:
I - reforçar dotações, preferencialmente as relativas a encargos
com pessoal, utilizando, como fonte de recursos compensatórios, a Reserva de Contingência; e
II - atender insuficiência nas dotações orçamentárias utilizando,
como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no
item III do § I? do artigo 43 da Lei n? 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 7? O Poder Executivo é autorizado a suplementar as transferências a Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios. utílízando como fonte a definida no § 3? do artigo 43 da Lei n? 4.320, de 17 de
março de 1964, ficando dispensados os decretos de abertura de créditos
nos casos em que a lei determina a entrega, de forma automática, do
produto dessas receitas, observados os limites da efetiva arrecadação
de caixa no exercício.
Art. 8? Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre
do exercicio financeiro de 1980 e os extraordinários, quando reabertos
na forma do § 4? do artigo 62 da Constituição serão reclassificados em
conformidade com a classificação adotada na presente Lei.
Art. 9? O Poder Executivo é autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Andersen Cavalcanti
Ernani Ayrosa da Silva
João Clemente Baena Soares
Ernane Galvêas
Eliseu Resende
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Angelo Amaury Stábile
Rubem Carlos Ludwig
Murillo Macêdo
Délio Jardim de Mattos
Waldir Mendes Arcoverde
João Camilo Penna
Cesar Cals
Mário Andreazza
Haroldo Corrêa de Mattos
Jair Soares
Danilo Venturini
Golbery do Couto e Silva
Octávio Agniar de Medeiros
José Ferraz da Rocha
Delfim Netto
Said Farhat
Hélio Beltrüo
Esta Lei e seus anexos estão publicados em Suplemento (A) ao D.O. de 9.12.80.

LEI N? 6.868, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispensa a apresentação dos documentos que especifica. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1? Ficam abolidas quaisquer exigências de apresentação de
atestados de bons antecedentes, de boa conduta ou de folha corrida para fins de registro profissional perante o Ministério do Trabalho ou os
órgãos fiscalizadores do exercício profissional, aceitando-se, em substituição, a declaração escrita do interessado.
Parágrafo único. A declaração substitutiva, prevista neste artigo,
reputar-se-á verdadeira até prova em contrário.
Art. 2? Havendo fundadas razões de dúvida quanto à veracidade
da declaração, serão desde logo solicitadas ao interessado providências
para que a mesma seja dirimida, anotando-se a circunstância.
Art. 3? Verificada em qualquer tempo a ocorrência de fraude ou
falsidade em prova documental ou declaração do interessado, a exigência será considerada como não satisfeita, e sem efeito o ato praticado
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em conseqüencia de sua apresentação ou juntada. dando-se conhecimenta do fato à autoridade competente, para instauração de processo
criminal e de processo administrativo, quando couber.
Art. 4? Aplica-se à exigência da apresentação de atestado de bons
antecedentes prevista no art. 380 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de I? de maio de 1943, o disposto no art. I? desta Lei.
Art. 5? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo
Hélio EJeltrão
LEI N? 6.869, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o Poder Executivo a alterar
efetivos de postos, fixados em decreto, na
forma do art. 2? da Lei n? 6.144, de 29 de
novembro de 1974, que fixa os efetivos do
Exército em tempo de paz, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Com exceção dos postos de Oficiais-Generais e quando necessário à manutenção do fluxo regular e equilibrado de carreira, o Poder Executivo, ao fixar os efetivos na forma do art. 2? da Lei n? 6.144,
de 29 de novembro de 1974, poderá alterar os limites dos postos em até
10% (dez por cento), desde que não ultrapasse o efetivo global de oficiais estabelecido pelo art. I? da citada Lei n? 6.144, de 29 de novembro
de 1974, alterado pela Lei n? 6.594, de 21 de novembro de 1978.
§ I? Na aplicação do disposto neste artigo, se vier a ocorrer, temporariamente, excesso de oficiais de determinado posto em Quadro, Ar
ma ou Serviço, o efetivo total desse posto será considerado provisório
até que se ajuste ao novo efetivo fixado.
§ 2? Para os fins do disposto no § 2? do art. 3? da Lei n? 6.144, de
29 de novembro de 1974, será considerado O efetivo que for fixado na
forma deste artigo.
Art. 2? A execução do disposto nesta Lei em caso nenhum poderá
resultar em aumento do efetivo global de oficiais previsto na Lei n~
6.144, de 29 de novembro de 1974, alterada pela Lei n? 6.594, de 21 de
novembro de 1978, nem da despesa total a ele correspondente.
8
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Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernaní Ayrosa da Silva

LEI N? 6.870, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
Institui, na Fundação Projeto Rondon, a concessão de Dolsas Especiais a estudantes, nas condições que especifica, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l~ Fica instituída, na Fundação Projeto Rondon, a concessão de Bolsas Especiais a estudantes Universitários ou de cursos profissionalizantes de 2~ grau, pela participação, sem vínculo empregatício, das atividades de apoio técnico ou administrativo afetas à referida Entidade.
Art. 2~ A inclusão de estudantes no sistema de Bolsas Especiais,
instituído pela presente Lei, não poderá interferir no estágio de
exercício profissional integrante do respectivo currículo.
Art. 3? O Presidente da Fundação Projeto Rondon estabelecerá,
em ato próprio, as condições de concessão das Bolsas Especiais, inclusive as jornadas a que ficarão sujeitos os bolsistas, devendo estes, em
qualquer hipótese, estar segurados contra acidente pessoais.
Parágrafo único. Na distribuição das Bolsas Especiais será adotado o critério de atendimento aos alunos de baixa renda familiar.
Art. 4? O montante mensal da Bolsa será fixado com base no
maior Valor de Referência e será proporcional à jornada a que ficar
submetido o bolsista, devendo corresponder:
I - a duas ou quatro vezes o Valor de Referência, para estudante
de curso superior, sujeito à jornada de 4 (quatro) ou 8 (oito) horas, respectivamente; e
II - a uma ou duas vezes o Valor de Referência para estudante de
curso profissionalizante de 2~ grau, sujeito à jornada de 4 (quatro) ou 8
(oito) horas, respectivamente.
Art. 5? A concessão das Bolsas Especiais é de competência do
Presidente da Fundação Projeto Rondon e terá, em relação a cada bol-
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sista, a duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovada por igual
período, atendidos os limites de recursos a esse fim especificamente
destinados.
Parágrafo único. As despesas com a concessão de Eolsas Especiais, nos termos da presente Lei, deverão estar contidas no teto orçamentário da Fundação Projeto Rondon.
Art. 6? O deferimento da Bolsa Especial implicará na celebração
de termo de compromisso entre o estudante e a Fundação Projeto Rondon, do qual constarão os correspondentes direitos e obrigações.
Art. 7? Continua em vigor a concessão de bolsas destinadas a estágio de formação profissional, em unidades da Fundação Projeto Rondon ou em programas específicos desenvolvidos pela Instituição. como
previsto no respectivo Estatuto, mediante observância das normas legais e regulamentares que disciplinam o assunto.
Art. 8? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário Andreazza

LEI N? 6.871, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Centro de Formaçào do Servidor Público - FUNCEP, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, com patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito privado, nos termos
da lei civil, a Fundação Centro de Formação do Servidor Público FUNCEP, vinculada ao Departamento Administrativo do Serviço PÚblico - DASP.
Parágrafo único. A FUNCEP terá sede e foro na Capital Federal e
seu prazo de duração será indeterminado.
Art. 2? A FUNCEP terá autonomia administrativa e financeira e
adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição, no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, do seu ato constitutivo, inclusive o respectivo
Estatuto, devidamente aprovado por Decreto do Presidente da República.
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Parágrafo único. A União será representada, no ato de constituíção da entidade, pelo Diretor-Geral do DASP.
Art. 3? A FUNCEP terá como finalidade promover, elaborar e
executar os programas de formação, treinamento, aperfeiçoamento e
profissionalização do. servidor público da Administração Federal Direta e Autárquica, bem como estabelecer medidas visando ao seu bemestar social e recreativo.
Art. 4? Fica o Poder Executivo autorizado a transferir ao patrimônio da FUNCEP os imóveis que se tornarem necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Art. 5? - O patrimônio da FUNCEP será constituido de:
ai bens transferidos na forma do art. 4? desta Lei
b) dotações, auxilios e subvenções que lhe forem destinados em orçamento de qualquer nível de governo, ou suas Autarquias, Sociedades
de Economia Mista, Empresas Públicas e Órgãos Autônomos;
c) doações, legados ou contribuições de pessoas fisicas ou [urídícas;
d) rendas, de qualquer espécie, de seus próprios serviços, bens ou
atividades;
e) bens móveis e imóveis de seu domínio;
f) contribuições provenientes de entidades públicas ou privadas,
estrangeiras e internacionais;
g) incorporações de resultados financeiros dos exercícios:
h) outras rendas eventuais.
Parágrafo único. O patrimônio, a renda e os serviços da FUNCEP
gozarão da imunidade prevista na alinea c do inciso III do art. 19 da
Constituição Federal, não se lhes aplicando o disposto na alínea b do
art. 2? do Decreto-lei n? 900, de 29 de setembro de 19C9.
Art. C? Fica transferido para a FUNCEP, a partir da inscrição de
que trata o art. 2? desta Lei, o Fundo Especial de Formação de Pessoal, criado pela Lei n? C.CC1, de 21 de junho de 1979.
Art. 7? Serão órgãos da FUNCEP, com a constituição, atribuições
e competências fixadas no Estatuto:

al Presidência; e
b) Conselho Diretor, composto de 4 (quatro) membros.
Art. 8? O Presidente da FUNCEP será nomeado, em comissão,
pelo Presidente da República.
Parágrafo único. O Presidente da FUNCEP exercerá a presidência
do Conselho Diretor.
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Art. 9? Serão extensivos à FUNCEP os privilégios da Fazenda
Pública quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, prazos
processuais, ações especiais e executivas, juros e custas.
Art. 10. Em caso de dissolução da FUNCEP, seus bens e direitos
passarão a integrar o patrimônio da União.
Art. 11. O regime jurídico do pessoal da FUNCEP será o da legislação trabalhista.
Parágrafo único. O Conselho Diretor estabelecerá as normas gerais de administração e remuneração do pessoal da FUNCEP, bem como a sua estrutura básica e a organização do quadro de pessoal.
Art. 12. A FUNCEP é autorizada a realizar convênios com entidades públicas e privadas visando à consecução de suas finalidades.
Art. 13. i Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especia! de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros) para atender às despesas de constituição, instalação e funcionamento da FUNCEPo
Art. 14. Fica declarada de utilidade pública a Fundação Centro de
Formação do Servidor Público - FUNCEP.
Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 1G. Revogam-se as disposições em contrário.
Erasília, em 3 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi·Ackel
LEI N? 6.872, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio
1981/1983.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Fe·
deral aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal, para o triênio 1981/1983, contituído pelos integrantes desta Lei e
eleborado em conformidade com o disposto no Ato Complementar n?
43, de 29 de dezembro de 1969, estima para o período, as despesas de
capital em Cr$ 15.846.559.000,00 (quinze bilhões, oitocentos e quarenta e
seis milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros).
Art. 2? Os Recursos destinados ao financiamento das despesas de
capital, estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para o
triênio 1981/1983, são assim distribuidos:
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1. Recursos do Tesouro ......
1.1
Ordinários .........
1.2 - Vinculados .........

4.269.244
2.562.291
1.706.953

5.055.967
2.829.007
2.226.960

5.643.787
3.330.612
2.313.175

278.371

292.289

306.901

2. Recurso dos Orgãos da Ad-

ministração Indireta . . . . . . .

Art. 3? As Despesas de Capital, programadas com base nos recursos considerados disponíveis, à vista da previsão de Despesas Correntes, desdobrar-se-ão na seguinte forma:

Aplicação no Triênio Cr$ de 1981
A -

Despesas por Orgãos
1 - A conta de Recursos

do
Tesouro
Tribunal de Contas do Distrito
Federal
.
Gabinete do Governador
.
Departamento de Turismo
.
Departamento de Educação
Física, Esportes e Recreação ..
Conselho Penitenciário do Distrito Federal
.
Procuradoria Geral
.
Secretaria do Governo
.
Secretaria do Governo - Entidades Supervisionadas
.
Administração da CidadeSatélite do Núcleo Bandeirante
.
Região Administrativa H Gama
.
Região Administrativa IH Taguatinga
.
Região Administrativa IV Brazlândia
.
Região Administrativa V Sobradinho
.
Região Administrativa VI Planaltina
.
Administração do Setor Residencial, Indústria e Abastecimento
.

1981

1982

1983

4.240
15.572
1.280

4.452
16.352
1.344

4.675
17.171
1.412

1.072

1.126

1.183

200
3.630
75.985

210
3.812
1.035

221
4.003
1.087

2.109

2.215

2.326

2.456

2.579

2.709

4.211

4.422

3.644

7.436

7.809

8.200

1.960

2.058

2.162

1.790

1.880

1.965

1.400

1.470

662

1.820

1.911

2.007
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Secretaria de Administração ..
65.511
45.299
47.565
Instituto de Desenvolvimento
de Recursos Humanos - IDR.
3.250
3.360
3.528
Secretaria de Finanças
. 2.191.440 2.515.415 3.002.404
Secretaria de Educação e Cul162.212
170.323
178.840
tura
.
Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas
.
22.550
24.218
25.151
2.765
3.871
Secretaria de Saúde
.
1.975
Secretaria de Saúde - Entida94.342
des Supervisionadas
.
104.658
89.849
Instituto de Saúde do Distrito
12.470
Federal
.
11.310
11.876
Secretaria de Serviços Sociais
1.032
1.084
1.139
Secretaria de Serviços Sociais
- Entidades Supervisionadas
6.240
6.552
6.880
Secretaria de Viação e Obras ..
839.090
972.036
914.797
Secretaria de Viação e Obras
- Entidades Supervisionadas
287.679
506.060
532.126
Secretaria de Serviços Públicos
.
353.140
533.524
665.545
Administração da Estação Rodoviária de Brasília
.
960
1.008
1.059
Secretaria de Agricultura e
Produção
.
15.952
16.749
17.585
Secretaria de Agricultura e
Produção - Entidades Supervisionadas
.
9.560
8.988
9.437
Secretaria de Segurança Pública
1.724
236
248
Secretaria de Segurança Pública - Entidades Supervisionadas
.
23.600
31.450
26.333
Corpo de Bombeiros do Distri43.200
62.500
47.000
to Federal.
.
0'0

•••••••••••••

Aplicação no triênio

2 -

c-e de 1981

1981

1982

1983

10.000

10.500

11.025

Á conta de Recursos da Admi-

nistração Indireta
Companhia ,do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN
.

153

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil - NOVA·
CAP
81.131
Departamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal D.E.R.
1.000
Departamento de Trânsito do
Distrito Federal - DETRAN .
28.940
Fundação do Serviço Social do
Distrito Federal - FSDF. . . . .
1.000
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal - FZDF . . . . . . . .
148.000
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. . . . . . . . . .
8.300

B

85.187

89.446

1.050

1.102

30.387

31.906

1.050

1.102

155.400

163.170

8.715

9.150

Despesas por Funções
01
02
03
04
06

08
10
11
13
15
16

4.240
4.452
4.675
Legislativa
.
221
200
210
Judiciária
.
Administração e Planejamento 2.338.110 2.715.650 3.453.612
27.022
24.512
25.737
Agricultura
.
Defesa Nacional e Segurança
55.524
80.536
59.248
Pública
.
218.400
Educação e Cultura
.
197.523
208.079
Habitação e Urbanismo
.
998.430 1.068.395 1.011.298
1.412
1.280
1.344
Indústria, Comércio e Serviços
Saúde e Saneamento
.
235.543
227.970 240.338
8.019
7.272
6.636
Assistência e Previdência
.
715.958 619.542
Transporte
.
406.510

Art. 4? As Importâncias referentes aos Exercícios Financeiros
1982/1983, estimados a preços de 1981; serão corrigidas monetariamente
por ocasião da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes
àqueles exercícios.
Art. 5? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Esta Lei e seus Anexos estão publicados em Suplemento ao D.O, de' 10.12.80.
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LEI N? 6.873, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1980
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1981.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Senado Federal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O Orçamento do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1981, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro, dos Orgãos da Administração Indireta e das Fundações. estima a Receita em
Cr$ 24.273.660.000,00 e Fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2? A Receita do Distrito Federal será realizada em acordo
com o seguinte desdobramento:

E m
.
.
.
.
.
.
.
.

C r $
1.000
20.357.091
7.598.201
392.781
28.500
11.940.909
396.700
1.564.494
21.921.585

Receita dos Orgüos da Administração Indireta e das
Fundações (excluídas as Transferências do Tesouro)
2.1
Receitas Correntes
.
2.2 - Receitas de Capital
.
Total.
'
.
Total Geral da Receita
.

2.187.375
164.700
2.352.075
24.273.660

L. Receita do Tesouro

1.1 -

1.2 -

Receitas Correntes
Receita Tributária
Receita Patrimonial.
Receita Industrial
Transferências Correntes
Receitas Diversas
Receitas de Capital
Total.

Art. 3? A Receita do Distrito Federal será realizada:
I - Pelo Tesouro, mediante arrecadação de Tributos, Fundos e
mtras Receitas Correntes e de Capital, de acordo com a Legislação em
'igor, relacionada no Anexo I, da presente Lei; e
II - Pelos Órgãos da Administração Indireta e Fundações, na forna prevista em seus respectivos Estatutos e/ou Regimento:
Art. 4? A Despesa do Distrito Federal dividir-se-á em:
I - Despesa do Tesouro; e
II - Despesa dos Órgãos da Administração Indireta e Fundações,
xcluídas as Transferências do Tesouro.
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Art. 5? A Despesa do Tesouro, a que se refere o item I, do artigo
anterior, será realizada de acordo com a discriminação estabelecida no
Anexo II da presente Lei, obedecidos os seguintes desdobramentos:
Em Cr$
1. Despesa por Funçil"o
1.000
176.326
Legislativa
"
.
11.677
Judiciária
.
4.556.255
Administração e Planejamento
.
465.297
Agricultura
.
2.246.967
Despesa N acionai e Segurança Pública
.
Educação e Cultura
.
5.693.549
2.490.154
Habitação e Urbanismo
,
.
Indústria, Comércio e Serviços
.
60.008
3.494.428
Saúde e Saneamento
.
22.850
Trabalho
.
1.212.918
Assistência e Previdência
.
741.156
Transporte
.
21.171.585
Subtotal
.
Reserva de Contingência
.
750.000
21.921.585
Total
.

2. Despesa por Unidade Orçamentária
Tribunal de Contas do Distrito Federal
.
Gabinete do Governador
.
Departamento de Turismo
.
Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação
.
Conselho Penitenciário do Distrito Federal
.
Procuradoria Geral
.
Secretaria do Governo
.
Administração da Cidade-Satélite do Núcleo Bandeirante
Região Administrativa U - Gama
.
Região Administrativa lU - 'I'aguatinga
.
Região Administrativa IV - Brazlândia
.
Região Administrativa V - Sobradinho
.
Região Administrativa VI - Planaltina
.
Administração do Setor Residencial, Indústria e Abastecimento
.
Secretaria de Administração
.
Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos
.
Secretaria de Finanças
.
Secretaria de Educação e Cultura
.
Secretaria de Saúde
.
Instituto de Saúde do Distrito Federal
.

176.326
135.158
56.650
65.165
11.677
131.985
631.437
36.896
65.848
133.241
26.292
46.447
29.700
44.625
1.119.855
62.405
2.686.614
5.554.470
3.316.375
60.453
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Secretaria de Serviços Sociais
Secretaria de Viação e Obras
Secretaria de Serviços Públicos
Administração da E stação Rodoviária de Brasilia
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
Secretaria de Agricultura e Produção
Secretaria de Segurança Pública
Polícia Militar do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros do Distrito Federa!
Subtota!
Reserva de Contingência
Total

:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

335.500
2.093.374
739.879
45.821
332.592
468.655
929.349
1.132.189
702.607
21.171.585
750.000
21.921.585

Art. 6? A Despesa dos Órgãos da Administração Indireta e das
Fundações a que se refere o item II do Art. 4? desta Lei, será realizada
de acordo com o seguinte desdobramento sintético, que apresenta sua
composição por função e respectivos Órgãos incumbidos de sua realização:
1. Despesa por Função
Administração e Planejamento
Agricultura
Defesa Nacional e Segurança Pública
Educação e Cultura
Habitação e Urbanismo
Saúde e Saneamento
Assistência e Previdência
Transporte
'
Total

.
.
.
.
.
.
.
.
.

2. Despesa por Órgão (excluídas as Transferências do Tesouro)
Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central CODEPLAN
.
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP
.
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Fe·
deral - DER
.
Departamento de Trãnsito do Distrito Federal
DETRAN
.
Fundação Cultural do Distrito Federal - FCDF
.
Fundação Hospitalar do Distrito Federal - FHDF
.

Em c-s
1.000
240.534
284.790
1.730
10.000
504.185
1.142.806
18.360
149.670
2.352.075

240.534
504.185
1.400
150.000
10.000
1.142.806
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Fundação do Serviço Social do Distrito Federal FSSDF
.
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal - FZDF
.
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural EMATER
.
Total
.
Total Geral da Despesa
.
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18.360
230.100
54.690
2.352.075
24.273.660

Parágrafo único. Os Orçamentos dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações, aprovados de conformidade com a Legislação
vigente, deverão discriminar as Receitas por Fontes e Categorias Econômicas e as Despesas por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades.
Art. 7? No interesse da Administração, o Governador do Distrito
Federal poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações
atribuídas às Unídades Orçamentárias.
Art. 8? O Governo do Distríto Federal fica autorízado a:
I - Abrir Créditos Suplementares, até o limite de 40% (quarenta
por cento) da Receita orçada, fazendo uso dos Recursos previstos no
Art. 43, § I?, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964;
11 - Tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao
efetivo comportamento da Receita;

III - Realizar Operações de Crédito, por antecipação da Receita,
obedecido o limite previsto na Constituição;
IV - Incorporar ao Orçamento do Distrito Federal, os Créditos
Suplementares concedidos pela União, durante o Exercício, respeitados
os Valores e a Destinação Programática.
Art. 9? O Governador do Distrito Federal aprovará, até 31 de dezembro de 1980, Quadros de Detalhamento dos Projetos e Atividades
integrantes do Orçamento.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir. de I? de janeiro de 1981.
.Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrehitn Abi-Ackel

Esta Lei e seus Anexos estão publicados em Suplemento ao D.O. de 10.12.80.
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LEI N? 6.874, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1980
Atribui à empresa exploradora de serviços públicos de telecomunicações à eâícão de listas telefônicas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A empresa exploradora de serviços públicos de telecomunicações é obrigada a divulgar, periodicamente, a relação de assinantes, nas condições definidas em regulamento.
§l? A numeração das instalações telefônicas constitui atribuição
da empresa exploradora dos serviços públicos de telecomunicações,
sendo de sua exclusiva competência a designação dos números de telefones, bem como a sua substituição.
§ 2? É gratuita e obrigatória a figuração do assinante:
a) na lista telefônica organizada por ordem de nomes de assinantes
da respectiva localidade - Lista de Assinantes;
b) na lista organizada por ordem de atividades ou produtos dos assinantes da respectiva localidade - Lista Classificada;
c) na lista organizada por ordem de endereços dos assinantes da
respectiva localidade, editada bienalmente, em função do número de
habitantes - Lista de Endereços.
§ 3? Mediante o atendimento de condições estabelecidas pelo Ministério das Comunicações, será facultado ao assinante não figurar em
qualquer lista telefônica.
Art. 2? A edição ou divulgação das listas referidas no § 2? do art.
I? desta Lei, sob qualquer forma ou denominação, e a comercialização
da publicidade nelas inserta são de competência exclusiva da empresa
exploradora do respectivo serviço de telecomunicações, que deverá
contratá-las com terceiros, sendo obrigatória, em tal caso, a realização
de licitação.
§ I? A edição ou a reprodução, total ou parcial, de qualquer das
listas referidas no § 2? do art. I? desta Lei, sem a necessária contratação nos termos previstos neste artigo, sujeita quem a efetue à busca e
apreensão dos exemplares e documentos a eles pertinentes, além da indenização correspondente ao valor da publicidade neles inserta.
§ 2? Todas as listas telefônicas deverão obedecer, no mínimo, aos
padrões gráficos de legibilidade estabelecidos pelo Ministério das Comunicações.

§ 3? É facultada a edição de Lista de Assinantes de âmbito restrito, sem finalidade comercial e de distribuição gratuita, conforme disposto em regulamento.
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Art. 3? É facultada ao assinante a divulgação do número de seu
telefone em impressos particulares, anúncios através da imprensa, rádio e televisão e em publicações que não se caracterizem como listas telefônicas.
Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada dentro de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
H. C. Mattos

LEI N? 6.875, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério do Interior, um crédito especial
até o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos
e cinqiienta milhões de cruzeiros). para o
fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério
do Interior, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, um crédito especial até o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e
cinqüenta milhões de cruzeiros), destinado ao atendimento de despesas
com a infra-estrutura econômico-social do Território Federal de Rondônia.
Art. 2? Os recursos necessários à execução desta Lei serão provenientes do excesso de arrecadação prevista para o corrente exercício,
estabelecido em conformidade com o disposto no § 3? do art. 43 da Lei
n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto
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LEI N? 6.876, DE 9 DE DEZEMERO DE 1980
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério das Relações Exteriores o crédito especial até o limite de Cr$
664.000.000,00 (seiscentos e sessenta e qua-

tro milhões de cruzeiros), para o fim que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério
das Relações Exteriores o crédito especial até o limite de CrS
664.000.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro milhões de cruzeiros I, destinado ao Programa Sistemático de Aquisição e Construção de Imóveis
no Exterior.
Art. 2? Os recursos necessários à execução desta Lei serão os prêvistos no inciso IV do § 1? do art. 43 da Lei n? 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto

LEI N? 6.877, DE 9 DE DEZEMERO DE 1980
Restabelece direito de servidores públicos, no caso que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É assegurada aos servidores mencionados no art. 4? do
Decreto n? 76.892, de 23 de dezembro de 1975, a transposição para a Categoria Funcional de Inspetor de Abastecimento, independentemente da
exigência de título profissional de nível superior.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na. data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile
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LEI N? 6.878, DE 9 DE DEZEMERO DE 1980
Cria na Carreira do Ministério Público do Distrito Federal e na do Ministério
Público dos Territórios Federais. os cargos
que especifica.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Ficam criados, na Carreira do Ministério Público do Distrito Federal, os seguintes cargos: 4 (quatro) de Subprocurador-Geral,
21 (vinte e um) de Curador, 3 (três) de Promotor Público, 1 (um) de Promotor Substituto e 12 (doze) de Defensor Público.
Art. 2? Ficam criados, na Carreira do Ministério Público dos Territórios Federais, os seguintes cargos: 3 (três) de Curador. 2 (dois) de
Promotor Público e 8 (oito) de Defensor Público.
Art. 3? As despesas com a aplicação da presente Lei correrão à
conta dos recursos atribuídos ao Ministério Público do Distrito Federal
e dos Territórios.
Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibraim Abi-Ackel
LEI N? 6.879, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre o cancelamento de penas
disciplinares.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? As penas de suspensão e de repreensão sofridas pelos servidores públicos civis federais poderão ser canceladas após o decurso
de 10 (dez) anos de efetivo serviço sem a prática de qualquer nova infração disciplinar ou penal.
§ I? A autoridade competente para cancelar a pena é a mesma que
a tiver aplicado.
§ 2? O cancelamento da pena não gera efeitos retroativos.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
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LEI

N~

6.880, DE 09 DE DEZEMERO DE 1980
Dispõe sobre o Estatuto dos Militares.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
ESTATUTO DOS MILITARES
TíTULO I
Generalidades
CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1~ O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas.
Art. 2~ As Forças Armadas, essenciais à execução da política de
segurança nacional, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, e destinam-se a defender a Pátria e a garantir os poderes
constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais, permanentes e
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da Repúblíca e dentro dos limites da
Lei.
Art. 3? Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da
Pátria e são denominadas militares.
§ I? Os militares encontram-se em uma das seguintes situações:
a) na ativa;
I - 08 de carreira;
H - os incorporados às Forças -Armadas para prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação que trata
do serviço militar, ou durante as prorrogações daqueles prazos;
IH - os componentes da reserva das Forças Armadas quando Convocados, reincluídos, designados ou mobilizados;
IV - os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da
reserva; e
V - em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas;
b) na inatividade;
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I - Os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das
Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos,
ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobil ização: e
II - os reformados, quando, tendo passado por uma das situações
anteriores sejam dispensados, definitivamente, da prestação de serviço
na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União.
§ 2? Os militares de carreira são os da ativa que, no desempenho
voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade assegurada ou presumida.
Art. 4? São considerados reservas das Forças Armadas;
I - individualmente;
al os militares da reserva remunerada; e
b] os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para a ativa;
11 - no seu conjunto;
a) as polícias militares; e
b] os corpos de bombeiros militares.
§ I? A Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional são, também
consideradas, para efeitos de mobilização e de emprego, reserva das
Forças Armadas.
§ 2? O pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como os demais cidadãos em condições de convocação
ou mobilização para a ativa, só serão considerados militares quando
convocados ou mobilizados para o serviço nas Forças Armadas.
Art. 5? A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominadas atividade militar.
§ I? A carreira militar é privativa do pessoal da ativa, inicia-se
com o ingresso nas Forças Armadas e obedece às diversas seqüências
de graus hierárquicos.
§ 2? São privativas de brasileiro nato as carreiras de ofical da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Art. 6? São equivalentes as expressões «na ativa», «da ativa»,
«em serviço ativo) «em serviço na ativa», «em serviço», «em atividade»,
ou «em atividade militar», conferidas aos militares no desempenho de
cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade
militar ou considerada de natureza militar, nas organizações militares
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das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, na-VicePresidência da República e nos demais órgãos quando previsto em lei,
ou quando incorporados às Forças Armadas.
Art. 7? A condição jurídica dos militares é definida pelos dispositivos da Constituição que lhes sejam aplicáveis, por este Estatuto e pela legislação, que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem
deveres e obrigações.
Art. S? O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber;
I - aos militares da reserva remunerada e reformados;
II - aos alunos de órgão de íormação da reserva;
III - aos membros do Magistério Militar; e
IV - aos Capelães Militares.
Art. 9~ Os oficiais-generais nomeados Ministros do Superior Tribunal Militar, os membros do Magistério Militar e os Capelães Militares são regidos por legislação específica.
CAPiTULO II
Do Ingresso nas Forças Armadas
Art. 10. O ingresso nas Forças Armadas é facultado, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
§ I? Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das
Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência
técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante
sua aquiescência e proposta do Ministro da Força interessada, ser incluído nos Quadros ou Corpos da Reserva e convocado para o serviço
na ativa em caráter transitório.
§ 2? A inclusão nos termos do parágrafo anterior será feita em
grau hierárquico compatível com sua idade, atividades civis e responsabilidades que lhe serão atribuídas nas condições reguladas pelo Poder Executivo.
Art. 11. Para matrícula nos estabelecimentos de ensino militar
destinados à formação de oficias, da ativa e da reserva, e de graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudicías ou perigosas à segurança nacional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo e no anterior aplica-se,
também, aos candidatos ao ingresso nos Corpos ou Quadros de Oficias
em que é exigido o diploma de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo Governo Federal.
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Art. 12. A convocação em tempo de paz é regulada pela legislação
que trata do serviço militar.
§~?
Em tempo de paz e independentemente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo, em
caráter transitório e mediante aceitação voluntária.
§ 2~ O disposto no parágrafo anterior será regulamentado pelo Poder Executivo.
Art. 13. A mobilização é regulada em legislação específica.
Parágrafo único. A incorporação às Forças Armadas de deputados
federais e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra,
dependerá de licença da Câmara respectiva.
CAPÍTULO III
Da Hierarquia Militar e da Disciplina

Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das
Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o
grau hierárquico.
§ I? A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis
diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se
faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação
se faz pela antiuidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade.
§ 2? Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral
das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organísmo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico,
traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e
de cada um dos componentes desse organismo.
§ 3? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em
todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.
Art. 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os
militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o
espírito de camaradagem, em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo.
Art. le. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças
Armadas, bem como a correspondência entre os postos e as graduações
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos
seguintes e no quadro em anexo.
§ 1~ Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do
Presidente da República ou do Ministro de Força Singular e confirmado em Carta Patente.
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§ 2? Os postos de Almirante, Marechal e Marechal-do-Ar somente
serão providos em tempo de guerra.
§ 3? Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela au-

toridade militar competente.
§ 4? Os Guardas-Marinha, os Aspirantes-a-Oficial e os alunos de
órgãos específicos de formação de militares são denominados praças es·
peciais.
§ 5? Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos Corpos,
Quadros, Armas, Serviços, Especialidades ou Subespecialidades são fixados, separadamente, para cada caso, na Marinha, no Exército e na
Aeronáutica.
§ G? Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos
graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos
mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo Corpo,
Quadro, Arma ou Serviço e, se ainda necessário, a Força Armada a que
pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em vigor.
§ 7? Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação. deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação.
Art. 17. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou correspondente, é assegurada pela antigüidade no posto ou
graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei.
§ 1? A antigüidade em cada posto ou graduação é contada a partir
da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data.
§ 2? No caso do parágrafo anterior, havendo empate, a antigüidade será estabelecida:
a) entre militares do mesmo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, pela
posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes em
cada Força;

b) nos demais casos, pela antigüidade no posto ou graduação anterior, se, ainda assim, subsistir a igualdade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, à data de praça e à data de
nascimento para definir a precedência, e, neste último caso, o de mais
idade será considerado o mais antigo;
cl na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra
Força Singular, prevalece a antigüidade do militar que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores; e
di entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militares, de
acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificam ente enquadrados nas letras a, b e c.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

167

§ 3? Em igualdade de posto ou de graduação, os militares da ativa
têm precedência sobre os da inatividade.
§ 4? Em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre
os militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada ou não,
que estejam convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no
posto ou graduação.
Art. 18. 'Em legislação especial, regular-se-á:
I - a precedência entre militares e civis, em missões díplomátícas, ou em comissão no País ou no estrangeiro; e
n - a precedência nas solenidades oficiais.
Art. 19. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada:
I - os Guardas-marinhas e os Aspirantes-a-Oficial são hierarquicamente superiores às demais praças;
11 - os Aspirantes, alunos da Escola Naval, e os Cadetes, alunos
da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea, bem como os alunos da Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, são hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes;
In - os alunos de Escola Preparatória de Cadetes e do Colégio
Naval têm precedência sobre os Terceiros-Sargentos, aos quais são
equiparados;
IV - os alunos dos órgãos de formação de Oficiais da reserva,
quando fardados, têm precedência sobre os Cabos, aos quais são equiparados; e
V - os Cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou
dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada, no caso de militares, a antigüidade relativa.

CAPÍTULO IV
Do Cargo e da Função Militares
Art. 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo.
§ 1~ O cargo militar, a que se refere este artigové o que se encontra especificado nos Quadros de Efetivo ou Tabelas de Lotação das
Forças Armadas ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais.
§ 2? As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com O correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas.
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Art. 21. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para O
seu desempenho.
Parágrafo único. O provimento de cargo militar far-se-á por ato de
nomeação ou determinação expressa da autoridade competente.
Art. 22-. O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação
e até que um militar nele tome posse, ou desde o momento em que o militar exonerado, ou que tenha recebido determinação expressa da autoridade competente, o deixe e até que outro militar nele tome posse de
acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do
artigo anterior.
Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos militares
cujos ocupantes tenham:
a) falecido;
b) sido considerados extraviados;
c) sido feitos prisioneiros; e
d) sido considerados desertores.
Art. 23. Função militar é
cargo militar.

O

exercícío das obrigações inerentes ao

Art. 24. Dentro de uma mesma organização militar, a seqüência de
substituições para assumir cargo ou responder por funções, bem como
as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são as estabelecidas na legislação ou regulamentação específicas, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou o exercício da função.

Art. 25. O militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou
interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 21, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em dispositivo legaI.
Art. 2C. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em
«Quadro de Efetivo», «Quadro de Organização», «Tabela de Lotação»
ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade, militar ou de natureza militar.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, a encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade, militar ou de natureza militar, o
disposto neste Capítulo para cargo militar.
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TÍTULO U

Das Obrigações e dos Deveres Militares
CAPÍTULO I

Das Obrigações Militares
Seção I - Do valor militar
Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à Pátria até
com o sacrifício da própria vida;
11 - o civismo e o culto das tradições históricas;
UI - a fé na missão elevada das Forças Armadas;
IV - o espirito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve;
V - o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é
exercida; e
VI - o aprimoramento técnico-profissional.
Seção U - Da ética militar
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da
classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional írrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal;
11 - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo;
UI - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos" as instruções e as ordens das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e,
também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprtmentó da
missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
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VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente,
o espírito de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria
sigilosa de qualquer natureza,
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao SeU lar e conduzir-se
como chefe de família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina,
do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVIII - abster-se na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades politico-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de
assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado; e
e) no exercico de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja
da Administração Pública; e

XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de
seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética
militar.
Art. 29. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na
administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar,
exceto como acionista ou quotista. em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.
§ I? Os integrantes da reserva, quando convocados ficam proibidos
de tratar, nas organizações militares e nas repartições públicas civis,
de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza.
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§ 2? Os militares da ativa podem exercer, diretamente, a gestão de
seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo.
§ 3? No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido
aos oficiais titulares dos Quadros ou Serviços de Saúde e de Veterinária o exercício de atividade técnico-profíasional no meio civil, desde
que tal prática não prejudique o serviço e não infrinja o disposto neste
artigo.
Art. 30. Os Ministros das Forças Singulares poderão determinar
aos militares da ativa da respectiva Força que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza
dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida.

CAPiTULO II

Dos Deveres Militares
Seção I - Conceituação
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vinculos
racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade
e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrificio da própria
vida;
II - o culto aos Simbolos Nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
Seção II - Do compromisso militar
Art. 32. Todo cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas mediante incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrígações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de
bem cumpri-los.
Art. 33. O compromisso do incorporado, do matriculado e do nomeado, a que se refere o artigo anterior, terá caráter solene e será sempre prestado sob a forma de juramento à Bandeira na presença de tropa
ou guarnição formada, conforme os dizeres estabelecidos nos regulamentos específicos das Forças Armadas, e tão logo o militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento
de seus deveres como integrante das Forças Armadas.
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§ I? O compromisso de Guarda-Marinha ou Aspirante-a-Oficial é
prestado nos estabelecimentos de formação, obedecendo o cerimonial
ao fixado nos respectivos regulamentos.
§ 2? O compromisso como oficial, quando houver, será regulado
em cada Força Armada.

Seção III - Do comando e da subordinação
Art. 34. Comando é a soma de antoridade, deveres e responsabilidades de que o militar é investido legalmente quando conduz homens
ou dirige uma organização militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o
militar se define e se caracteriza como chefe.
Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de organização militar, no que couber, o estabelecido para comando.
Art. 35. A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade
pessoal do militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada das Forças Armadas.
Art. 3e. O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o
exercício de funções de comando, de chefia e de direção.
Art. 37. Os graduados auxiliam ou complementam as atividades
dos oficiais, quer no adestramento e no emprego de meios, quer na instrução e na administração.
Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste
artigo e no comando de elementos subordinados, os suboficiais, os subtenentes e os sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e
pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e
das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e do moral das mesmas praças
em todas as circunstâncias.
Art. 38. Os Cabos, 'I'aifeíros-Mores, Soldados-de-Primeira-Classe,
Taifeiros-de-Primeira-Classe, Marinheiros, Soldados, Soldados-deSegunda-Classe, e 'I'aifeiros-ds-Sagunda-Classe são, essencialmente,
elementos de execução.
Art. 39. Os Marinheiros-Recrutas, Recrutas, Soldados-Recrutas e
Soldados-de-Segunda-Classe constituem os elementos incorporados às
Forças Armadas para a prestação do serviço militar inicial.
Art. 40. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.
Parágrafo único. Às praças especiais também se assegura a prestação do serviço militar inicial.
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Art. 41. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões
que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.

CAPÍTULO

m

Da Violação das Obrigações e dos Deveres Militares

Seção I - Conceituação
Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas.
§ I? A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave
quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem acometer.
§ 2? No concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime.
Art. 43. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos, ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta
para o militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou
penal, consoante a legislação específica.
Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do
militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções
militares a ele inerentes.
Art. 44. O militar que, por sua atuação, se tornar incompatível
com o cargo, ou demonstrar incapacidade no exercício de funções militares a ele inerentes. será afastado do cargo.
§ I? São competentes para determinar o imediato afastamento do
cargo ou o impedimento do exercício da função:
a) o Presidente da República;
b) os titulares das respectivas pastas militares e o Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas; e
cios comandantes, os chefes e os diretores, na conformidade da legislação ou regulamentação específica de cada Força Armada.
§ 2? O militar afastado do cargo, nas condições mencionadas neste
artigo. ficará privado do exercício de qualquer função militar até a solução do processo ou das providências legais cabíveis.
Art. 45_ São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político.
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Seção

n -

Dos Crimes Militares

Art. 46. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares, em tempo de paz e em tempo de guerra, e dispõe sobre a aplicação aos militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos.
Seção In - Das contravenções
ou transgressões disciplinares
Art. 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento militar e à ínterposição de recursos contra as penas disciplinares.
§ l~ As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão
não podem ultrapassar trinta dias.
§ 2~ A praça especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculada.
Seção IV - Dos Conselhos de Justificação
e de Disciplina.
Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como
militar da ativa será na forma da legislação específica submetido a Conselho de Justificação.
§ 1~ O oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções, a critério do respectivo
Ministro, conforme estabelecido em legislação específica.
§ 2~ Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a
Tribunal Especial, em tempo de guerra, julgar. em instância única, os
processos oriundos dos Conselhos de Justificação, nos casos previstos
em lei específica.
§ 3~ A Conselho de Justificação, poderá, também, ser submetido o
oficial de reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz
de permanecer na situação de inatividade em que se encontra.
Art. 49. O Guarda-Marinha, o Aspirante-Oficial e as praças com
estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem
como militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina e
afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma da regulamentação específica.
§ l~ O Conselho de Disciplina obedecerá a normas comuns às três
Forças Armadas.
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§ 2? Compete aos Ministros das Forças Singulares julgar. em última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina convocados no âmbito das respectivas Forças Armadas.
§ 3? A Conselho de Disciplina poderá, também, ser submetida a
praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz
de permanecer na situação de inatividade em que se encontra.

TÍTULO III

Dos Direitos e das Prerrogativas dos Militares
CAPÍTULO I

Dos Direitos
Seção I - Enumeração
Art. 50. São direitos dos militares:
I - a garantia da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando oficial, nos termos da Constituição;
II - a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a
inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;
III - a remuneração calculada com base no soldo integral do posto
ou graduação quando, não contando 30 (trinta) anos de serviço, for
transferido para a reserva remunerada, ex officio, por ter atingido a
idade-limite de permanência em atividade no posto ou na graduação. ou
ter sido abrangido pela quota compulsória; e
IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas:
a) a estabilidade. quando praça com 10 (dez) ou mais anos de tempo
de efetivo serviço;
b) o uso das designações hierárquicas;
c) a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação;
d) a percepção de remuneração;
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços
profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos. bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e
paramédicos necessários;
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f) o funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto
de medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado, desde o óbito até
o sepultamento condigno;
g) a alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos
militares em atividade;
h) o fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa
branca e roupa de cama, fornecido ao militar na ativa de graduação inferior a Terceiro-Sargento e, em casos especiais, a outros militares;

i) a moradia para o militar em atividade, compreendendo;
1) alojamento em organização militar, quando aquartelado ou embarcado; e
2) habitação para si e seus dependentes; em imóvel sob a responsabilidade da União, de acordo com a disponibilidade existente;
j) o transporte, assim entendido como os meios fornecidos ao militar para seu deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreende também as passagens para seus dependentes e a translação das respectivas
bagagens, de residência a residência;
11 a constituição de pensão militar;
m) a promoção;
n) a transferência a pedido para a reserva remunerada;
o) as férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças;
p) a demissão e o licenciamento voluntários;
q) o porte de arma quando oficial em servico ativo ou em inatividade, salvo caso de inatividade por alienação menta! ou condenação por
crimes contra a segurança do Estado ou por atividades que desaconselhem aquele porte.
r) o porte de arma, pelas praças, com as restrições impostas pela
respectiva Força Armada; e
s) outros direitos previstos em leis específicas.
§ I? A percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, a que se refere o item II deste
artigo, obedecerá às seguintes condições:
a) o oficial que contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, após o
ingresso na inatividade, terá seus proventos calculados sobre o soldo
correspondente ao posto imediato, se em sua Força existir, em tempo
de 'paz, posto superior ao seu, mesmo que de outro Corpo, Quadro., Arma ou Serviço; se ocupante do último posto da hierarquia militar de
sua Força, em tempo de paz, o oficial terá os proventos calculados
tomando-se por base o soldo de seu próprio posto, acrescido de percentual fixado em legislação específica;
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b) os subtenentes e suboficiais, quando transferidos para a inatividade, terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente ao
posto de segundo-tenente, desde que contem mais de 30 (trinta) anos de
serviço; e
c) as demais praças que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço,
ao serem transferidos para a inatividade, terão os proventos calculados
sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.
§ 2? São considerados dependentes do militar:
I - a esposa;
II - o filho menor de 21 anos ou inválido ou interdito;
III - a filha solteira, desde que não receba remuneração;
IV - o filho estudante, menor de 24 anos, desde que não receba
remuneração;
V - a mãe viúva, desde que não receba remuneração;
VI - o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens lI, III e IV;
VII - a viúva do militar, enquanto permanecer neste estado, e os
demais dependentes mencionados nos itens lI, lII, IV, V e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a responsabilidade da viúva;
VIII - a ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida
por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.
§ 3? São, ainda, considerados dependentes do militar, e desde que
vivam sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na organização militar competente.

a) a filha, a enteada e a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;
b) a mãe solteira, a madrasta viúva, sogra viúva ou solteira, bem
como separadas judicialmente ou divorciadas desde que, em qualquer
dessa situações, não recebam remuneração;
c) os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e respectivos
cônjuges, estes desde que não recebam remuneração;
d) o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu respectivo cônjuge, desde
que ambos não recebam remuneração;
e) o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos
ou interditos, sem outro arrimo;
f) a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;
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g) O neto, órfão, menor inválido ou interdito;
h) a pessoa que viva, no mínimo há cinco anos, sob a sua exclusiva
dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial;
i) a companheira, desde que viva em sua companhia há mais de
cinco anos, comprovada por justificação judicial; e
j) o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade,
mediante autorização judicial.
§ 4~ Para efeito do disposto nos parágrafos 2~ e 3~ deste artigo,
não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres púhlicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho,
não enseje ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.
Art. 51. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá
recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação,
segundo regulamentação específica de cada Força Armada.
§ l~ O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
a) em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de composição de Quadro de Acesso; e
b) em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos.
§ 2~ O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não
podem ser feitos coletivamente.
§ 3~ O militar só poderá recorrer ao Judiciário após esgotados todos os recursos administrativos e deverá participar esta iniciativa, antecipadamente, à autoridade a qual estiver subordinado.
Art. 52. Os militares são alistáveis, como eleitores, desde que oficiais, guardas-marinha ou aspirantes-a-oficial, suboficiais ou subtenentes, sargentos ou alunos das escolas militares de nível superior para
formação de oficiais.
Parágrafo único. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as
seguintes condições:
a) se contar menos de 5 (cinco) anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo mediante demissão ou licenciamento ex olficio; e
b) se em atividade, com 5 (cinco) ou mais anos de serviço, será, ao
se candidatar a cargo eletivo, afastado, temporariamente, do serviço
ativo e agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular; se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva
remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus em função do
seu tempo de serviço.
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Seção II - Da Remuneração
Art. 53. A remnneração dos militares, devida em bases estabelecidas em legislação específica comum às Forças Armadas, compreende:
I - na ativa:
ai vencimentos, constituídos de soldo e gratificações; e
bl indenizações;
II - na ínativídade:
ai proventos, constituídos de soldo ou quotas de soldo e gratificações incorporáveis; e
b) indenizações na inatividade.
Parágrafo único. O militar fará jus, ainda, a outros direitos pecuniários em casos especiais.
Art. 54. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos previstos em Lei.
Art. 55. O valor do soldo é igual para o militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado, de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto no item II do caput do artigo 50.
Art. 56. Por ocasíão de sua passagem para a ínatívidade, o militar terá
direito a tantas quotas de soldo quantos forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de 30 (trinta) anos, ressalvado o
disposto no item III do caput do artigo 50.
Parágrafo único. Para efeito de contagem das quotas, a fração de
tempo igualou superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada 1
(um] ano.
Art. 57. Nos termos do § 9? do art. 93 da Constituição, a proibição de
acumular proventos de inatividade não se aplica aos militares da reserva
remunerada e aos reformados quanto ao exercício de mandato eletivo,
quanto ao de função de magistério ou de cargo em comissão ou quanto ao
contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados.
Art. 58. Os proventos de inatividade serão revistos sempre que, por
motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos militares em serviço ativo.
Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar da ativa no posto ou graduação correspondente aos dos seus proventos.
Seção III - Da promoção
Art. 59. O acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito
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mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação
de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular
e equilibrado de carreira para os militares.
Parágrafo único. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças é atribuição de cada um dos Ministérios das Forças Singulares.

Art. 60. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, ou, ainda, por bravura e post mortem
§ I? Em casos extraordinários e independentemente de vagas, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.
§ 2? A promoção de militar feita em ressarcimento de preterição será
efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo
ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção.

Art.61. A fim de manter a renovação, o equilibrio e a regularidade
de acesso nos diferentes Corpos, Quadros, Armas ou Serviços, haverá
anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas à promoção, nas
proporções abaixo indicadas:

I - Almirantes-de-Esquadra, Generais-de-Exército e TenentesBrigadeiros - 1/4 dos respectivos Corpos ou Quadros;
II - Vice-Almirantes, Generais-de-Divisão e Majores-Brigadeiros
- 1/4 dos respectivos Corpos ou Quadros;
III - Contra-Almirantes, Generais-de-Brigada e Brigadeiros - 1/4
dos respectivos Corpos ou Quadros;

IV -

Capitães-de-Mar-e-Guerra e Coronéis -

no mínimo 1/8 dos

respectivos Corpos, Quadros, Armas ou Serviços;

V - Capitães-de-Fragata e Tenentes-Coronéis - no minimo 1/15
dos respectivos Corpos, Quadros, Armas ou Serviços;

VI - Capitães-de-Corveta e Majores - no minimo 1/20 dos respectivos Corpos, Quadros, Armas ou Serviços; e

VII - oficiais dos 3 (três) últimos postos dos Quadros de que trata a
letra b do item I do artigo 98, 1/4 para o último posto, no minimo 1/10 para
o penúltimo posto, e no mínimo 1/15 para o antepenúltimo posto, dos respectivos Quadros, exceto quando o último e o penúltimo postos forem
Capitão-Tenente ou Capitão e I? Tenente, caso em que as proporções se~
rão no mínimo 1/10 e 1/20, respectivamente.
§ I? O número de vagas para promoção obrigatória em cada ano-

-base para os postos relativos aos itens IV, V, VI e VII deste artigo será fixado, para cada Força, em decretos separados, até o dia 15 (quinze)
de janeiro do ano seguinte.
§ 2? As frações que resultarem da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo serão adicionadas, cumulativamente, aos cálculos
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correspondentes dos anos seguintes, até completar-se pelo menos 1 (um)
inteiro que, então será computado para obtenção de uma vaga para promoção obrigatória.
§ 3~ As vagas serão consideradas abertas:
a) na data da assinatura do ato que promover, passar para a inatividade, transferir de Corpo ou Quadro, demitir ou agregar o militar;
b) na data fixada na Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas ou seus regulamentos, em casos neles indicados; e
c) na data oficial do óbito do militar.
Art. 62. Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para 'a reserva remunerada ou reforma.
Seção IV - Das férias e de outros afastamentos
temporários do serviço
Art. C31. Férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatóriamente concedidos aos militares para descanso, a partir do último mês
do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte.
§ l~ O Poder Executivo fixará a duração das férias, inclusive para
os militares servindo em localidades especiais.
§ 2~ Compete aos Ministros Militares regulamentar a concessão de
férias.
§ 3? A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem por punição anterior decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar, ou pelo
estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como
não anula o direito àquelas licenças.
§ 4~ Somente em casos de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para a inatividade, ou para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os militares terão interrompido ou deixarão de gozar na
época prevista o período de férias a que tiverem direito, registrando-se o
fato em seus assentamentos.
§ 5? Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte pelos motivos previstos no parágrafo anterior, ressalvados os casos de contravenção ou transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não
gozado será computado dia-a-dia, pelo dobro, no momento da passagem
do militar para a inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais.
Art. 64. Os militares têm direito, ainda, aos seguintes períodos de
afastamento total do serviço, obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de:
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I - núpcias: 8 (oito) dias;
II - luto: 8 (oito) dias;
Il l - instalação: até 10 (dez) dias; e
IV - trãnsito: até 30 (trinta) dias.
Art. 65. As férias e os afastamentos mencionados no artigo anterior
são concedidos com a remuneração prevista na legislação específica e
computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais.
Art. ee. As férias, instalação e trânsito dos militares que se encontrem a serviço no estrangeiro devem ter regulamentação idêntica para as
três Forças Armadas.
Seção V - Das licenças
Art. 67. Licença é a autorização para afastamento total do serviço,
em caráter temporário, concedida ao militar. obedecidas as disposições
legais e regulamentares.
§ I? A licença pode ser:
a) especial;
b] para tratar de interesse particular;
c) para tratamento de saúde de pessoa da família; e
d) para tratamento de saúde própria.
§ 2~ A remuneração do militar licenciado será regulada em legislação específica.
§ 3? A concessão de licença é regulada pelos Ministros das Forças
Singulares.
Art. 68. Licença especial é a autorização para o afastamento total do
serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar que a requeira, sem que implique em qualquer restrição
para a sua carreira.
§ I? A licença especial tem a duração de C (seis) meses, a ser gozada
de uma só vez; quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente
pela autoridade competente, poderá ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três)
meses.
§ 2? O período de licença especial não interrompe a contagem de
tempo de efetivo serviço.
§ 3? Os períodos de licença especial não gozados pelo militar são
computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a
passagem à inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais.
§ 4? A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos
de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças.
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§ 5? Uma vez concedida a licença especial, o militar será exonerado
do cargo ou dispensado do exercício das funções que exercer e ficará à
disposição do órgão de pessoal da respectiva Força Armada, adido à Organização Militar onde servir.

Art. 69. Licença para tratar de interesse particular é a autorização
para o afastamento total do serviço, concedida ao militar, com mais de 10
(dez) anos de efetivo serviço, que a requeira com aquela finalidade.
Parágrafo único. A licença de que trata este artigo será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo
serviço, exceto, quanto a este último, para fins de indicação para a quota
compulsória.
Art. 70. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo.
§ I? A interrupção da licença especial e da licença para tratar de ínteresse particular poderá ocorrer:
a) em caso de mobilização e estado de guerra;
b) em caso de decretação de estado de emergência ou de estado de
sítio;
c) para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual;
d) para cumprimento de punição disciplinar, conforme regulado pelo
respectivo Ministério Militar; e
e) em caso de denúncia ou de pronúncia em processo criminal ou indiciação em inquérito militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indiciação ,
§ 2? A interrupção de licença para tratar de interesse partitular será
definitiva quando o militar for reformado ou transferido ex officio para a
reserva remunerada.
§ 3? A interrupção da licença para tratamento de saúde de pessoa da
família, para cumprimento de pena disciplinar que importe em restrição
da liberdade individual, será regulada em cada Força.
Seção VI - Da pensão militar
Art. 71. A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do
militar falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica.
§ I? Para fins de aplicação da legislação especifica, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o
qual forem calculadas as suas contribuições.
§ 2? Todos os militares são contribuintes obrigatórios da pensão militar correspondente ao seu posto ou graduação, com as exceções previstas em legislação específica.
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§ 3? Todo militar é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários
que, salvo prova em contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à pensão militar.

Art. 72. A pensão militar defere-se nas prioridades e condições estabelecidas em legislação específica.
CAPÍTULO II

Das Prerrogativas
Seção I - Constituição e enumeração

Art. 73. As prerrogativas dos militares são constituidas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único. São prerrogativas dos militares:
a) uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares das Forças Armadas, correspondentes ao posto ou graduação. Corpo,

Quadro, Arma, Serviço ou Cargo;
b) honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos;

c) cumprimento de pena de prisão ou detencão somente em organi-

zação militar da respectiva Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou, na impossibilidade de
cumprir esta disposição, em organização militar de outra Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária precedência; e

d) julgamento em foro especial, nos crimes militares.
Art. 74. Somente em caso de flagrante delito o militar poderá ser
preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo, na
delegacia ou posto policial, durante o tempo necessário à lavratura do

flagrante.
§ l? Cabe à autoridade militar competente a iniciativa de responsabilizar autoridade policial que não cumprir o disposto neste artigo e

a que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso militar ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou graduação.
§ 2? Se, durante o processo e julgamento no foro civil, houver perigo de vida para qualquer preso militar, a autoridade militar competente, mediante requisição da autoridade judiciária, mandará guardar

os pretórios ou tribunais por força federal.
Art. 75. Os militares da ativa, no exercicio de funções militares,
são dispensados do serviço na Instituição do Júri e do serviço na Justi-

ça Eleitoral.
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Do uso dos uniformes

Art. 76. Os uniformes das Forças Armadas, com seus distintivos,
insígnias e emblemas, são privativos dos militares e simbolizam autoridade militar, com as prerrogativas que lhe são inerentes.
Parágrafo úníco.j Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas
militares, bem como seu uso por quem a eles não tiver direito.
Art. 77. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrição, composição, peças acessórias
e outras disposições, são os estabelecidos na regulamentação específica
de cada Força Armada.
§ 1~ É proibido ao militar o uso dos uniformes:
a) em manifestação de caráter pohtíco-partídaría:
b) em atividade não-militar no estrangeiro, salvo quando expressamente determinado ou autorizado; e
c] na inatividade, salvo para comparecer a solenidades militares, a
cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou atos sociais
solenes de caráter particular, desde que autorizado.
§ 2~ O oficial na inatividade, quando no cargo de Ministro de Estado da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, poderá usar os mesmos uniformes dos militares na ativa.
§ 3? Os militares na inatividade cuja conduta possa ser considerada como ofensiva à dignidade da classe poderão ser definitivamente
proibidos de usar uniformes por decisão do Ministro da respectiva Força Singular.

Art. 78. O militar fardado tem as obrigações correspondentes ao
uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou às insígnias que ostente.
Art. 79. É vedado às Forças Auxiliares e a qualquer elemento civil
ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias
ou emblemas que possam ser confundídos com os adotados nas Forças
Armadas.

Parágrafo unICO. São responsáveis pela infração das disposições
deste artigo, além dos indivíduos que a tenham cometido, os comandantes das Forças Auxiliares, diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que
possam ser confundidos com os adotados nas Forças Armadas.
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TÍTULO IV
Das Disposições Diversas

CAPÍTULO I

Das Situações Especiais
Seção I - Da agregação
Art-.80.
Agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa
de ocupar vaga na escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, Arma ou
Serviço, nela permanecendo sem número.
Art. 81. O militar será agregado e considerado, para todos os efeitos legais, como em serviço ativo quando:
I - for nomeado para cargo ·militar ou considerado de natureza
militar, estabelecido em lei ou decreto, no País ou no estrangeiro, não
previsto nos Quadros de Organização ou Tabelas de Lotação da respectiva Força Armada, exceção feita aos membros das comissões de estudo ou de aquisição de material, aos observadores de guerra e aos estagiários para aperfeicoamento de conhecimentos militares em organizações militares ou industriais no estrangeiro;
II - for posto à disposição exclusiva de outro Ministério Militar
para ocupar cargo militar ou considerado de natureza militar;
III - aguardar transferência ex oiiicio para a reserva, por ter sido
enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram;
IV - o órgão competente para formalizar o respectivo processo tiver conhecimento oficial do pedido de transferência do. militar para a
reserva; e
V - houver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos na situação de
convocado para funcionar como Ministro do Superior Tribunal Militar.
§ 1~ A agregação de militar nos casos dos itens I e II é contada a
partir da data da posse no novo cargo até o regresso à Força Armada a
que pertence ou a transferência ex officio para a reserva.
§ 2~ A agregação de militar no caso do item UI é contada a partir
da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento.
§ 3? A agregação de militar no caso do item IV é contada a partir
da data indicada no ato que tornar pública a comunicação oficial até a
transferência para a reserva.
§ 4~ A agregação de militar no caso do item V é contada a partir
do primeiro dia após o respectivo prazo e enquanto durar o evento.
Art. 82. O militar será agregado quando for afastado temperariamente do serviço ativo por motivo de:
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I - ter sido julgado incapaz temporariamente, após um ano
contínuo de tratamento;
II - haver ultrapassado um ano contínuo em licença para tratamento de saúde própria;
III - haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratar de interesse particular;
IV - haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família;
V - ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita
o processo de reforma;
VI - ter sido considerado oficialmente extraviado;
VII - ter-se esgotado o prazo que caracteriza o crime de desercão
previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabJnd~de
assegurada;
VIII - como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter
sido capturado, e reincluído a fim de se ver processar;
IX - se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição da
Justiça Comum;
X - ter sido condenado à pena restritiva de liberdade superior a
6 (seis) meses, em sentença transitada em julgado, enquanto durar a
execução, excluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer às Forças Armadas
ou com elas incompatível;
XI ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do
posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar;
XII - ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgão do
Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil;
XIII - ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta; e
XIV - ter-se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5 (cinco)
ou mais anos de serviço.
§ l? A agregação de militar nos casos dos itens I, H, III e IV é
contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto
durar o evento.
§ 2? A agregação de militar nos casos dos itens V, VI, VII, VIII,
IX, X e XI é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento.
§ 3? A agregação de militar nos casos dos itens XII e XIII é contada a partir da data de posse no novo cargo até o regresso à Força
Armada a que pertence ou transferência ex oiiicio para a reserva.
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§ 4? A agregação de militar no caso do item XIV é contada a partir da data do registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à Força Armada a que pertence, se não houver sido eleito.
Art. 83. O militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares
concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis,
salvo quando titular de cargo que lhe dê precedência funcional sobre
outros militares mais graduados ou mais antigos.
Art. 84. O militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e
remuneração, à organização militar que lhe for designada. continuando
a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então
ocupava.
Art. 85. A agregação se faz por ato do Presidente da República ou
da autoridade à qual tenha sido delegada a devida competência.

Seção II - Da reversão
Art. 8e. Reversão é o ato pelo qual o militar agregado retoma ao
respectivo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço tão logo cesse o motivo
que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe
competir na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer,
observado o disposto no § 3? do artigo 100.
Parágrafo único. Em qualquer tempo poderá ser determinado a reversão do militar agregado nos casos previstos nos itens IX, XII e XIII
do artigo 82.
Art. 87. A reversão será efetuada mediante ato do Presidente da
República ou da autoridade à qual tenha sido delegada a devida competência.
Seção III - Do excedente
Art. 88. Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o militar que:
I - tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverta ao respectivo Corpo, Quadro Arma ou Serviço, estando qualquer
destes com seu efetivo completo;
II -- aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica, após
haver sido transferido de Corpo ou Quadro, estando os mesmos com
seu efetivo completo;
lU - é promovido por bravura, sem haver vaga;
IV - é promovido indevidamente;
V - sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapasse o efetivo de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, em virtude
de promoção de outro militar em ressarcimento de preterição; e
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VI - tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorne ao respectivo Corpo, Quadro, Arma ou
Serviço, estando qualquer destes com seu efetivo completo.
§ 1? O militar, cuja situação é a de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa, em antigüidade,
que lhe cabe na escala hierárquica e receberá o número que lhe competir, em conseqüência da primeira vaga que se verificar, observado o
disposto no § 3? do artigo 100.
§ 2? O militar, cuja situação é de excedente, é considerado, para
todos os efeitos, como em efetivo serviço e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição, a
qualquer cargo militar, bem como à promoção e à quota compulsória.
§ 3? O militar promovido por bravura sem haver vaga ocupará a
primeira vaga aberta, observado o disposto no § 3? do artigo 100, deslocando o critério de promoção a ser seguido para a vaga seguinte.
§ 4? O militar promovido indevidamente só contará antigüidade e
receberá o número que lhe competir na escala hierárquica quando a vaga que deverá preencher corresponder ao critério pelo qual deveria ter
sido promovido, desde que satisfaça aos requisitos para promoção.

Seção IV - Do ausente e do desertor
Art. 89. É considerado ausente o militar que, por mais de 24 (vinte
e quatro) horas consecutivas:
I - deixar de comparecer à sua organização militar sem comunícar qualquer motivo de impedimento; e
11 - ausentar-se, sem Iicenca, da organização militar onde serve ou
local onde deve permanecer.
Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão
observadas as formalidades previstas em legislação específica.
Art. 90. O militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar.
Seção V - Do desaparecido e do extraviado
Art. 91. É considerado desaparecido o militar na ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em campanha ou em caso
de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 (oito)
dias.
Parágrafo único. A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção.
Art. 92. O militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será oficialmente considerado
extraviado.
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Seção VI - Do Comissionado
Art. 93. Após a declaração de estado de guerra, os militares em
serviço ativo poderão ser comissionados, temporariamente, em postos
ou graduações superiores aos que efetivamente possuírem.
Parágrafo único. O comissionamento de que trata este artigo será

regulado em legislação específica.
CAPiTULO II
Da Exclusão do Serviço Ativo
Seção I - Da ocorrência

Art. 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o conseqüente desligamento da organização a que estiver vinculado o militar
decorrem dos seguintes motivos:
I - transferência para a reserva remunerada;
II - reforma;
III - demissão;
IV - perda. de posto e patente;
V - licenciamento;
VI - anulação de íncórporação:
VII - desincoporação:
VIII - a bem da disciplina;
IX - deserção;
X - falecimento; e
XI - extravio.
§ I? O militar excluído do serviço ativo e desligado da organização
a que estiver vinculado passará a integrar a reserva das Forças Armadas, exceto se incidir em qualquer dos itens lI, IV, VI, VIII, IX, X e XI·
deste artigo ou for licenciado, ex officio, a bem da disciplina.
§ 2?

Os atos referentes às situações de que trata o presente artigo

são da alçada do Presidente da República, ou da autoridade competente
para realizá-los, por delegação.
Art. 95. O militar na ativa, enquadrado em um dos itens I, lI, V e
VII do artigo anterior, ou demissionário a pedido, continuará no
exercício de suas funções até ser desligado da organização militar em
que serve.
§ I?

O desligamento do militar da organização em que serve deve-

rá ser feito após a publicação em Diário Oficial. em Boletim ou em Or-
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dero de Serviço de sua organização militar, do ato oficial correspondente, e não poderá exceder 45 (quarenta e cinco) dias da data da primeira
publicação oficial.
§ 2? Ultrapassado o prazo a que se refere o parágrafo anterior. o
militar será considerado desligado da organização a que estiver vinculado, deixando de contar tempo de serviço, para fins de transferência
para a inatividade.

Seção II - Da transferência para
a reserva remunerada

Art. 96. A passagem do militar à situação de inatividade, mediante
transferência para a reserva remunerada, se efetua:
I - a pedido; e
II - ex officio.
Parágrafo único. A transferência do militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de
sítio, estado de emergência ou em caso de mobilização.
Art. 97. A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será
concedida. mediante requerimento, ao militar que contar, no mínimo,
30 (trinta) anos de serviço.
§ 1? O oficial da ativa pode pleitear transferência para a reserva
remunerada mediante inclusão voluntária na quota compulsória.
§ 2~ No caso de o militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 (seis) meses, por conta da União, no estrangeiro, sem haver decorrido 3 (três) anos de seu término, a transferência
para a reserva só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio. inclusive as diferenças de vencimentos. O cálculo da indenização será efetuado pelos respectivos Ministérios.
§ 3? O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos oficiais
que deixem de ser incluídos em Lista de Escolha, quando nela tenha
entrado oficial mais moderno do seu respectivo Corpo, Quadro, Arma
ou Serviço.
§ 4~ Não será concedida transferência para a reserva remunerada,
a pedido, ao militar que:
a) estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição; e
b) estiver cumprindo pena de qualquer natureza.
Art. 98. A transferência para a reserva remunerada, ex oiiicio,
verificar-se-á sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos:
I - atingir as seguintes idades-limites:
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a) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para os oficiais dos
Corpos, Quadros, Armas e Serviços não incluídos na letra b:

Postos
Idades
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e
Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Capitão-Tenente ou Capitão e Oficiais Subalternos

66 anos
64 anos
62 anos
59 anos
56 anos
52 anos
48 anos

b) na Marinha, para os oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da
Armada (QOAA), do Quadro de Oficiais Auxiliares do CFN (QOACFN), do Quadro de Músicos do CFN (QOMU-CFN), dos Quadros
Complementares de Oficias de Marinha e do Quadro de Práticos do Ministério da Marinha; no Exército, para os oficias do Quadro Auxiliar
de Oficiais (qAO); na Aeronáutica, para os Oficiais dos Quadros de
Oficiais Especialistas, do Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica, do Quadro de Oficiais Músicos (QOMU) e do Quadro de Oficiais
de Administração (QOAdm):
Postos
Idades
Capitão-de- Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Capitão-Tenente e Capitão
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

60 anos
58 anos
56 anos
54 anos
52 anos

c) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para as praças:

Graduação
Idades
Suboficial ou Subtenente
Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor
Segundo-Sargento e Taifeiro-de-Primeira-Classe
Terceiro-Sargento e Taifeiro-de-Segunda-Classe
Cabo
Marinheiro, Soldado e Soldado-de-Primeira-Classe

52
50
48
47
45
44

anos
anos
anos
anos
anos
anos
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II - completar o oficial-general 4 (quatro) anos no último posto
da hierarquia de paz da respectiva Força;
III - completar os seguintes tempos de serviço como oficialgeneral:
ai nos Corpos ou Quadros que possuírem até o posto de Almirantede-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro, 12 (doze) anos;
b) nos Corpos ou Quadros que possuírem até o posto de ViceAlmirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro, 8 (oito) anos; e
c) nos Corpos ou Quadros que possuírem apenas o posto de ContraAlmirante, General-de-Brigada e Brigadeiro, 4 (quatro) anos;
IV - ultrapassar o oficial 5 (cinco) anos de permanência no último posto da hierarquia de paz de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço;
para o Capitão-de- Mar-e-Guerra ou Coronel esse prazo será acrescido
de 4 (quatro) anos se, ao completar os primeiros 5 (cincoI anos no posto, j á possuir o curso exigido para a promoção ao primeiro posto de
oficial-general, ou nele estiver matriculado e vier a concluí-lo com aproveitamento;
V - for o oficial abrangido pela quota compulsória;
VI - for a praça abrangida pela quota compulsória, na forma regulada em decreto, para cada Força Singular;
VII - for oficial considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo, no momento em que vier a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de Acesso ou Lista de Escolha;

VIII - deixar o oficial-general, o Capitão-de-Mar-e-Guerra ou o
Coronel de integrar a Lista de Escolha a ser apresentada ao Presidente
da República, pelo número de vezes fixado pela Lei de Promoções de
Oficiais da Ativa das Forças Armadas, quando na referida Lista de Escolha. tenha entrado oficial mais moderno do seu respectivo Corpo,
Quadro, Arma ou Serviço
IX - for O Capitão-de-Mar-e-Guerra ou o Coronel inabilitado
para o acesso, por estar definitivamente impedido de realizar o curso
exigido, ultrapassado duas vezes, consecutivas ou não, por oficial mais
moderno do respectivo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, que tenha sido incluído em Lista de Escolha;
X - na Marinha e na Aeronáutica, deixar o oficial do penúltimo
posto de Quadro, cujo último posto seja de oficial superior, de ingressar em Quadro de Acesso por Merecimento pelo número de vezes fixado pela Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas,
quando nele tenha entrado oficial mais moderno do respectivo Quadro;
XI - ingressar o oficial no Magistério Militar, se assim o determinar a legislação específica;
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XII - ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em licença para
tratar de interesse particular;
XIII - ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa de sua família;
XIV - passar a exercer cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira, cujas funções sejam de magistério;
XV - ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, contínuos ou não,
agregado em virtude de ter passado a exercer cargo ou emprego público
civil temporário, não-eletivo, inclusive da administração indireta; e
XVI - ser diplomado em cargo eletivo, na forma da letra b do parágrafo único do art. 52.
§ I? A transferência para a reserva processar-se-á quando o militar for enquadrado em um dos itens deste artigo, salvo quanto ao item
V, caso em que será processada na primeira quinzena de março.
§ 2? A transferência para a reserva do militar enquadrado no item
XIV deste artigo será efetivada no posto ou graduação que tinha na ativa, podendo acumular os proventos a que fizer jus na inatividade com
a remuneração do cargo ou emprego para o qual foi nomeadoou admitido.
§ 3? A nomeação ou admissão do militar para os cargos ou empregos públicos de que tratam os itens XIV e XV deste artigo somente poderá ser feita se:
a) oficial, pelo Presidente da República ou mediante sua autorização quando a nomeação ou admissão for da alçada de qualquer outra
autoridade federal, estadual ou municipal; e
b] praça, mediante autorização do respectivo Ministro.
Enquanto o militar permanecer no cargo ou emprego de que
trata o item XV:
a) é-lhe assegurada a opção entre a remuneração do cargo ou emprego e a do posto ou da graduação;
b) somente poderá ser promovido por antigüidade; e
c) o tempo de serviço é contado apenas para aquela promoção e pa§ 4?

ra a transferência para a inatividade.
§ 5? Entende-se como Lista de Escolha aquela que como tal for

definida na lei que dispõe sobre as promoções dos oficiais da Ativa das
Forças Armadas.
Art. ~9. A quota compulsória, a que se refere o item V do artigo
anterior, é destinada a assegurar a renovação, o equilíbrio, a regularidade de acesso e a adequação dos efetivos de cada Força Singular.
Art. 100. Para assegurar o número fixado de vagas à promoção na
forma estabelecida no artigo 61, quando este número não tenha sido al-
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cançado com as vagas ocorridas durante o ano considerado ano-base,
aplicar-se-á a quota compulsória a que se refere o artigo anterior.
§ i? A quota compulsória é calculada deduzindo-se das vagas fixadas para o ano-base para um determinado posto:
a) as vagas fixadas para o posto imediatamente superior no referido ano-base; e
b) ás vagas havidas durante o ano-base e abertas a partir de i?
(primeiro I de janeiro até 31 (trinta e um) de dezembro, inclusive.
§ 2? Não estarão enquadradas na letra b do parágrafo anterior as
vagas que:
a) resultarem da fixação de quota compulsória para o ano anterior
ao ano-base; e
b) abertas durante o ano-base, tiverem sido preenchidas por oficiais excedentes nos Corpos, Quadros, Armas ou Serviços ou que a eles
houverem revertido em virtude de terem cessado as causas que deram
motivo à agregação, observado o disposto no § 3? deste artigo.
§ 3? As vagas decorrentes da aplicação direta da quota compulsória e as resultantes das promoções efetivadas nos diversos postos, em
face daquela aplicação inicial, não serão preenchidas por oficiais excedentes ou agregados que reverterem em virtude de haverem cessado as
causas da agregação.
§ 4? As quotas compulsórias só serão aplicadas quando houver,
no posto imediatamente abaixo, oficias que satisfaçam as condições de
acesso.
Art. 101. A indicação dos oficias para integrarem a quota compulsória obedecerá às seguintes prescrições:
I - inicialmente serão arpeciados os requerimentos apresentados
pelos oficias da ativa que, contando mais de 20 (vinte) anos de tempo
de efetivo serviço, requererem sua inclusão na quota compulsória,
dando-se atendimento, por prioridade em cada posto, aos mais idosos;
e

II - se ° número de oficiais voluntários na forma do item I não
atingir o total de vagas da quota fixada em cada posto, esse total será
completado, ex oiiicio, pelos oficiais que:
a) contarem, no mínimo, como tempo de efetivo serviço:
1) 30 (trinta) anos, se oficial-general;
2) 28 (vinte e oito) anos, se Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Coronel;
3) 25 (vinte e cinco) anos, se Capitão-de-Fragata ou TenenteCoronel; e
4) 20 (vinte) anos, se Capitão-de-Corveta ou Major;
b) possuírem interstício para promoção, quando for o caso;
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c) estiverem compreendidos nos limites quantitativos de antigüidade que definem a faixa dos que concorrem à constituição dos Quadros
de Acesso por Antigüidade, Merecimento ou Escolha;
d) ainda que não concorrendo à constituição dos Quadros de Acesso por Escolha, estiverem compreendidos nos limites quantitativos de
antigüidade estabelecidos para a organização dos referidos Quadros; e
e) satisfizerem as condições das letras a, b, c e d, na seguinte ordem de prioridade:
1~) não possuírem as condições regulamentares para a promoção,
ressalvada a incapacidade física até 6 (seis) meses continuos ou 12 (doze) meses descontínuos; dentre eles os de menor merecimento a ser
apreciado pelo órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; em igualdade de merecimento, os de mais idade e, em caso de
mesma idade, os mais modernos;
2~) deixarem de integrar os Quadros de Acesso por Merecimento ou
Lista de Escolha, pelo maior número de vezes no posto, quando neles
tenha entrado oficial mais moderno; em igualdade de condições, os de
menor merecimento a ser apreciado pelo órgão competente da Marinha.
do Exército e da Aeronáutica; em igualdade de merecimento, os de
mais idade e. em caso de mesma idade, os mais modernos; e
3~) forem os de mais idade e, no caso da mesma idade, os mais modernos.
§ I? Aos oficiais excedentes, aos agregados e aos não numerados
em virtude de lei especial aplicam-se as disposições deste artigo, e os
que forem relacionados para a compulsória serão transferidos para a
reserva juntamente com os demais componentes da quota, não sendo
computados, entretanto, no total das vagas fixadas.
§ 2? Nos Corpos, Quadros, Armas ou Serviços, nos quais não haja
posto de oficial-general, só poderão ser atingidos pela quota compulsória os oficiais do último posto da hierarquia que tiverem, no mínimo, 28
(vinte e oito) anos de tempo de efetivo serviço e os oficiais dos penúltimo e antepenúltimo posto que tiverem, no mínimo, 25 (vinte e cinco)
anos de tempo de efetivo serviço.
§ 3? Computar-se-á, para os fins de aplicação da quota compulsória, no caso previsto no item lI, letra a, número 1, como de efetivo serviço, o acréscimo a que se refere o item II do art. 137.
Art. 102. I O órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará, até o dia 31 (trinta e um) de janeiro de cada ano, a
lista dos oficiais destinados a integrarem a quota compulsória, na forma do artigo anterior.
§ 1~ Os oficiais indicados para integrarem a quota compulsória
anual serão notificados imediatamente e terão, para apresentar recursos contra essa medida, o prazo previsto na letra a do § I? do art. 51.
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§ 2~ Não serão relacionados para integrarem a quota compulsória
os fociais que estiverem agregados por terem sido declarados extraviados ou desertores.
Art. 103. Para assegurar a adequação dos efetivos às necessidades
de cada Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, o Poder Executivo poderá
aplicar também a quota compulsória aos Capitães-de-Mar-e-Guerra e
Coronéis não numerados, por não possuírem o curso exigido para ascender ao primeiro posto de oficial-general.
§ 1~ Para aplicação da quota compulsória na forma deste artigo, o
Poder Executivo fixará percentual calculado sobre os efetivos de oficiais não numerados existentes em cada Corpo. Quadro, Arma ou Serviço, em 31 de dezembro de cada ano.
§ 2~ A indicação de oficiais não numerados para integrarem a
quota compulsória, os quais deverão ter, no mínimo, 28 (vinte e oito)
anos de efetivo serviço, obedecerá às seguintes prioridades:
1~) os que requererem sua inclusão na quota compulsória;
2~) os de menor merecimento a ser apreciado pelo órgão competente
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; em igualdade de merecimento, os de mais idade e, em caso de mesma idade, os mais modernos; e
3~) forem os de mais idade e, no caso demesma idade. os mais modernos.
§ 3~ Observar-se-ão na aplicação da quota compulsória, referida
no parágrafo anterior, as disposições estabelecidas no artigo 102.

Seção lU - Da reforma
Art. 104. A passagem do militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua:
I - a pedido; e
U - ex oiiieio.
Art. 105. A reforma a pedido, exclusivamente aplicada aos membros do Magistério Militar, se o dispuser a legislação especifica da respectiva Força, somente poderá ser concedida àquele que contar mais de
30 (trintaI anos de serviço, dos quais 10 (dez), no mínimo, de tempo de
Magistério Militar.
Art: 106. A reforma ex oiticio será aplicada ao militar que:
I - atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:
a) para oficial-general, 68 (sessenta e oito) anos;
b) para oficial superior, inclusive membros do Magistério Militar,
64 (sessenta e quatro) anos;
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c) para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 60 (sessenta)
anos; e
d) para praças, 56 (cinqüenta e seis) anos;
II - for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das
Forças Armadas;
III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação de junta superior
de sáude, ainda que se trate de moléstia curável;
IV - for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal
Militar, por sentença transitada em julgado;
V - sendo oficial, a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em conseqüência de Conselho de Justificação a
que foi submetido; e
VI -- sendo Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial ou praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado, ao Ministro respectivo, em
julgamento de Conselho de Disciplina.
Parágrafo único O militar reformado na forma dos itens V ou VI
só poderá readquirir a situação militar anterior:
a) no caso do item V, por outra sentença do Superior Tribunal Mili·
tar e nas condições nela estabelecidas; e
b) no caso do item VI, por decisão do Ministro respectivo.
Art. 107. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão competente da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará a relação dos militares, inclusive membros do Magistério Militar, que houverem atingido a
idade-Iímíte de permanência na reserva, a fim de serem reformados.
Parágrafo único A situação de inatividade do militar da reserva
remunerada, quando -reformado por limite de idade, não sofre solução
de continuidade, exceto quanto às condições de mobilização.
Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência
de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem
pública;
II - enfermidade contraida em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

111 - acidente em serviço;
IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz,
com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;
V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasía maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
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mal de Parkinson, pênfigo, espondíloartrose anquilosante, nefropatia
grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas concluões da
medicina especializada; e
VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de
causa e efeito com o serviço.
§ I? OS casos de que tratam os itens I, H, HI e IV serão provados
por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados
como meios subsidiários para esclarecer a situação.
§ 2? Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por junta superior de saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação especifica de cada Força Singular.
Art. 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por
um dos motivos constantes dos itens I, H, IH, IV e V do artigo anterior
será reformado com qualquer tempo de serviço.
Art. 110. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por
um dos motivos constantes dos itens I e H do artigo lOS será reformado
COm remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir na ativa.
§ I? Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos
itens IH, IV e V do artigo lOS, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e
permanentemente para qualquer trabalho.
§ 2~ Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato: a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-aOficial e Suboficial ou Subtenente;
b] o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, SegundoSargento e Terceiro-Sargento; e
c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo e demais praças constantes do
Quadro a que se refere o artigo 16.
§ 3? Aos beneficios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis
especiais, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por elas exigidas.
§ 4? O direito do militar previsto no artigo 50, item H, independerá de qualquer dos beneficios referidos no caput e no § I? deste artigo,
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 152.
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§ 5? Quando a praça fizer jus ao direito previsto no artigo 50, item
lI, e, conjuntamente, a um dos benefícios a que se refere o parágrafo
anterior, aplicar-se-á somente o disposto no § 2? deste artigo.
Art. 111. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por
um dos motivos constantes do item VI do artigo lOS será reformado:
I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial
ou praça com estabilidade assegurada; e
II ~ com remuneração calculada com base no soldo integral do
posto Ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja
considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente
para qualquer trabalho .
.Art. 112. O militar reformado por incapacidade definitiva que for
julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido
para a reserva remunerada, conforme dispuser regulamentação específica.
§ I? O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na
situação de reformado não ultrapassar 2 (dois) anos e na forma do disposto no § 1~ do artigo SS.
§ 2? A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para a permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo
transcorrido na situação de reformado ultrapassar 2 (dois) anos.
Art. 113.. A interdição judicial do militar reformado por alienação
mental deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa de beneficiários, parentes ou responsáveis até CO (sessenta) dias
a contar da data do ato da reforma.
§ I? A interdição judicial do militar e seu internamento em instituição apropriada, militar ou não, deverão ser providenciados pelo Ministério Militar, sob cuja responsabilidade houver sido preparado o
processo de reforma, quando:
a) não existirem beneficiários. parentes ou responsáveis, ou estes
não promoveram a interdição conforme previsto no parágrafo anterior;
ou
b) não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste
artigo.
§ 2~ Os processos e os atos de registro de interdição do militar terão andamento sumário, serão instruídos com laudo proferido por junta
militar de saúde e isentos de custas.
§ 3~ O militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos
seus beneficiários, desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno.
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Art. 114. Para fins de passagem à situação de inatividade, mediante reforma ex officio, as praças especiais, constantes do Quadro a que
se refere o artigo lG, são consideradas como:
I - Segundo-Tenente: os Guardas-Marinha e Aspirantes-aOficial;
II - Guarda-Marinha ou Aspirante-a-Oficial: os Aspirantes, os
Cadetes, os alunos da Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica,
conforme o caso específico;
III - Segundo-Sargento: os alunos do Colégio Naval, da Escola
Preparatória de Cadetes do Exército e da Escola Preparatória de
Cadetes-do-Ar;
IV - Terceiro-Sargento: os alunos de órgão de formação de oficiais
da reserva e de escola ou centro de formação de sargentos; e
V - Cabos: os Aprendizes-Marinheiros e os demais alunos de órgãos de formação de praças, da ativa e da reserva.
Parágrafo único O disposto nos itens H, III e IV é aplicável às
praças especiais em qualquer ano escolar.
Seção IV - Da demissão
Art. 115. A demissão das Forças Armadas, aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua:
I - a pedido; e
II - ex offício.
.Art. 116. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado:
I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5
(cinco) anos de oficialato, ressalvado o disposto no § I? deste artigo; e
II - com indenização das despesas feitas pela União, com a sua
preparação e formação, quando contar menos de 5 (cinco) anos de oficialato.
§ I? A demissão a pedido só será concedida mediante a indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for O caso,
das previstas no item H, quando o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio, no País ou no exterior, e não tenham decorrido os seguintes prazos:
a) 2 (dois) anos, para curso ou estágio de duração igualou superior
a 2 (dois I meses e inferior a e (seis] meses;
b) 3 (três) anos, para curso ou estágio de duração igualou superior
a 6 (seis) meses e igualou inferior a 18 (dezoito) meses;
c] 5 (cinco) anos, para curso ou estágio de duração superior a 18
(dezoito) meses.
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§ 2? O cálculo das indenizações a que se referem o item II e o parágrafo anterior será efetuado pelos respectivos Ministérios.
§ 3? O oficial demissionário, a pedido. ingressará na reserva, onde
permanecerá sem direito a qualquer remuneração. O ingresso na reserva será no mesmo posto que tinha no serviço ativo e sua situação, inclusive promoções, será regulada pelo Regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva da respectiva Força.
§ 4? O direito a demissão a pedido pode ser suspenso na vigência
de estado de guerra, estado de emergência. estado de sítio ou em caso
de mobilização.
Art. 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego
público permanente, estranho à sua carreira e cuja função não seja de
magistério, será, imediatamente, mediante demissão ex oiiicio, transferido para a reserva, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e
com as obrigações estabelecidas na legislação que trata do serviço militar, não podendo acumular qualquer provento de inatividade com a
remuneração do cargo ou emprego público permanente.

Seção V - Da perda do posto e da patente
Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Superior
Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em tempo
de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido.
Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com
ele incompatível, e condenado à perda de posto e patente só poderá
readquirir a situação militar anterior por outra sentença dos tribunais
referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas.
Art. 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officío sem direito a qualquer remuneração ou indenização e
receberá a certidão de situação militar prevista na legislação que trata
do serviço militar.
Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar; em sentença
transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos:
II - for condenado, em sentença transitada em julgado, por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado;
111 - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o
julgamento por Conselho de Justificação e neste for considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira.
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Seção VI - Do licenciamento
Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua:
I - a pedido; e
II - ex oiiicio.
§ 1? O licenciamento a pedido poderá ser concedido, desde que
não haja prejuízo para o serviço:
a) ao oficial da reserva convocado, após prestação do serviço ativo
durante e (seis) meses; e
b) à praca engajada ou reengajada, desde que conte, no mínimo, a
metade do tempo de serviço a que se obrigou.
§ 2? A praça com estabilidade assegurada, quando licenciada para
fins de matrícula em Estabelecimento de Ensino de Formação ou Preparatório de outra Força Singular ou Auxiliar, caso não conclua o curso onde foi matriculada, poderá ser reincluída na Força de origem, mediante requerimento ao respectivo Ministro.
§ 3? O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação
que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada
Força Armada:
a) por conclusão de tempo de serviço ou de estágio;
b) por conveniência do serviço; e
c) a bem da disciplina.
§ 4~ O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração
e, exceto o licenciado ex oificia a bem da disciplina, deve ser incluído
ou reíncluído na reserva.
§ 5? O licenciado ex officio a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar, previsto na legislação que trata do
serviço militar.
Art. 122. O Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Oficial e as demais
praças empossadas em cargo ou emprego públicos permanentes, estranhos à sua carreira e cuja função não seja de magistério, serão imedíatamente, mediante licenciamento ex oiticio, transferidos para a reserva,
com as o brigações estabelecidas na legislação que trata do serviço militar.
Art. 123. O licenciamento poderá ser suspenso na vigência de estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou em caso de mobilização.
Seção VII - Da anulação de incorporação e
da desincorporação da praça
Art. 124. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça
resultam na interrupção do serviço militar com a conseqüente exclusão
do serviço ativo.
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Parágrafo único.

A legislação que trata do serviço militar estabe-

lece os casos em que haverá anulação de incorporação ou desincorporação da praça.

Seção VIII - Da exclusão da praça a bem da disciplina
.Art, 125. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex oificio
ao Guarda-Marinha, ao Aspirante-a-Oficial ou às praças com estabilidade assegurada:
I - quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, ou Tribunal Especial, em tempo de guerra, ou

tribunal civil, após terem sido essas praças condenadas, em sentença
transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos ou, nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado, a pena de qualquer duração;
II - quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, ou Tribunal Especial, em tempo de guerra, por
haverem perdido a nacionalidade brasileira; e
IH -

que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo

Conselho de Disciplina previsto no artigo 49 e nele forem considerados
culpados.
Parágrafo üníco.. O Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Oficial ou a
praça com estabilidade assegurada que houver sido excluido a bem da
disciplina só poderá readquirir a situação militar anterior:

ai por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, Ou Tribunal Especial, em tempo de guerra, e nas condições
nela estabelecidas, se a exclusão tiver sido conseqüência de sentença

de um daqueles tribunais; e
b] por decisão do Ministro respectivo, se a exclusão foi conseqüência de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina .
.Art. 12e. É da competência dos Ministros das Forças Singula-

res, ou autoridades às quais tenha sido delegada competência para is-

so, o ato de exclusão a bem da disciplina do Guarda-Marinha e do
Aspirante-a-Oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada.
Art. 127. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda
de seu grau' hierárquico e não a isenta das indenizações dos prejuízos
causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem das pensões decorren-

tes de sentença judicial.
Parágrafo único. A praça excluída a bem da disciplina receberá o
certificado de isenção do serviço militar previsto na legislação que trata do serviço militar, sem direito a qualquer remuneração ou indenização.
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Seção IX - Da deserção
Art. 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a conseqüente demissão ex oiticio, para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo, para a praça.
§ 1~ A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 (um) ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo.
§ 2~ A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente
excluída após oficialmente declarada desertora.
§ 3~
O militar desertor que for capturado ou que se apresentar
voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e, a seguir, agregado para se ver processar.
§ 4~ A reinclusão em definitivo do militar de que trata o parágrafo
anterior dependerá de sentença de Conselho de Justiça.

Seção X - Do falecimento e do extravio
Art. 129. O militar na ativa que vier a falecer será excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estava vinculado, a partir
da data da ocorrência do óbito.
Art. 130. O extravio do militar na ativa acarreta interrupção do
serviço militar, com o conseqüente afastamento temporário do serviço
ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado
extraviado.
§ 1~ A exclusão do serviço ativo será feita 6 (seis) meses após a
agregação por motivo de extravio.
§ 2? Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade
pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o
desaparecimento de militar da ativa será considerado, para fins deste
Estatuto, como falecimento, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se dêem por encerradas as
providências de salvamento.

Art. 131. O militar reaparecido será submetido a Conselho de Justificação ou a Conselho de Disciplina, por decisão do Ministro da respectiva Força, se assim for julgado necessário.
Parágrafo único. O reaparecimento de militar extraviado, já excluído do serviço ativo,' resultará em sua reinclusão e nova agregação,
enquanto se apuram as causas que deram origem ao seu afastamento.

206

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO III
Da Reabilitação
Art. 132. A reabilitação do militar será efetuada:
I - de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo
Penal Militar, se tiver sido condenado por sentença definitiva, a quaisquer penas previstas no Código Penal Militar;
II - de acordo com a legislação que trata do serviço militar, se tíver sido excluído ou licenciado a bem da disciplina.
Parágrafo único. Nos casos em que a condenação do militar acarretar sua exclusão a bem da disciplina, a reabilitação prevista na legislação que trata do serviço militar poderá anteceder a efetuada de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar.
Art. 133. A concessão da reabilitação implica em que sejam cancelados, mediante averbação, 08 antecedentes criminais do militar e os
registros constantes de seus assentamentos militares ou alterações. ou
substituídos seus documentos comprobatórios de situação militar pelos
adequados à nova situação.
CAPÍTULO IV
Do Tempo de Serviço
Art. 134. Os militares começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas a partir da data de seu ingresso em qualquer organização
militar da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.
§ 1~ Considera-se como data de ingresso, para fins deste artigo:
a) a do ato em que o convocado ou voluntário é incorporado em
uma organização militar;
b) a de matrícula como praça especial; e
c) a do ato de nomeação.
§ 2~ O tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva é computado, apenas, para fins de inatividade na base de 1 (um)
dia para cada período de 8 (oito) horas de instrução, desde que concluída com aproveitamento a formação militar.
§ 3~ O militar reincluido recomeça a contar tempo de serviço a
partir da data de sua reinclusão ,
§ 4~ Quando, por motivo de força maior, oficialmente reconhecida,
decorrente de incêndio, inundação, naufrágio, sinistro aéreo e outras
calamidades, faltarem dados para contagem de tempo de serviço, caberá aos Ministros Militares arbitrar o tempo a ser computado para cada
caso particular, de acordo com os elementos disponíveis.
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Art. 135. Na apuração do tempo de serviço militar será feita distinção entre:
I - tempo de efetivo serviço; e
II - anos de serviço.
Art. 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado
dia a dia entre a data de ingresso e a data-limite estabelecida para a
contagem ou a data do desligamento em conseqüência da exclusão do
serviço ativo. mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.
§ I? O tempo de serviço em campanha é computado pelo dobro como tempo de efetivo serviço, para todos os efeitos, exceto indicação para a quota compulsória.
§ 2? Será, também, computado como tempo de efetivo serviço o
tempo passado dia a dia nas organizações militares, pelo militar da reserva, convocado ou mobilizado, no exercício de funções militares.
§ 3? Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos
afastamentos previstos no artigo 65, os períodos em que o militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença especial.
§ 4? Ao tempo de efetivo serviço, de que trata este artigo, apurado
e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365 (trezentos e sessenta e
cinco) para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço.
Art. 137. «Anos de serviço» é a expressão que designa o tempo de
efetivo serviço a que se refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos:
I - tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo militar anteriormente à sua incorporação, matrícula, nomeação ou reinclusão em qualquer organização militar;
l I - I (um) ano para cada 5 (cinco) anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial do Corpo, Quadro ou Serviço de Saúde ou Veterinária que possuir curso universitário até que este acréscimo complete
o total de anos de duração normal do referido curso, sem superposição
a qualquer tempo do serviço militar ou público eventualmente prestado
durante a realização deste mesmo curso;
III - tempo de serviço computável durante o período matriculado
como aluno de órgão de formação da reserva;
IV - tempo relativo a cada licença especial não gozada, contado
em dobro;
V - tempo relativo a férias não gozadas, contado em dobro;
VI - tempo de efetivo serviço passado pelo militar nas guarnições
especiais e contado na forma estabelecida em regulamento, assegurados, porém, os direitos e vantagens dos militares amparados pela legislação vigente na época.
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§ I? Os acréscimos a que se referem os itens I, In e VI serão Computados somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim.
§ 2? Os acréscimos a que se referem 08 itens H, IV e V serão computados somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais, inclusive quanto à percepção definitiva de gratificação de tempo de serviço, ressalva-

do o disposto no § 3? do artigo lO!.
§ 3? O disposto no item II apltcar-se-á, nas mesmas condições e
na forma da legislação específica, aos possuidores de curso universitário, reconhecido oficialmente, que vierem a ser aproveitados como oficiais das Forças Armadas, desde que este curso seja requisito essencial
para seu aproveitamento.
§ 4? Não é computável, para efeito algum, salvo para fins de indicação para a quota compulsória, o tempo:
a) que ultrapassar de 1 (um] ano, contínuo ou não, em licença para
tratamento de saúde de pessoa da familia;
b) passado em licença para tratar de interesse particular;
c) passado como desertor;
d] decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício do
posto, graduação, cargo ou função por sentença transitada em julgado;
e

e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por
sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida
suspensão condicional de pena, quando. então, o tempo correspondente
ao período da pena será computado apenas para fins de indicação para
a quota compulsória e o que dele exceder, para todos os efeitos, caso as
condições estipuladas na sentença não o impeçam.
Art. 138. Uma vez computado o tempo de efetivo serviço e seus
acréscimos, previstos nos artigos 136 e 137, e no momento da passagem
do militar à situação de inatividade, pelos motivos previstos nos itens
I, lI, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do artigo 98 e nos itens II e III
do artigo 106, a fração de tempo igualou superior a 180 (cento e oitenta)
dias será considerada como 1 (um) ano para todos os efeitos legais.
Art. 139. O tempo que o militar passou ou vier a passar afastado
do exercício de suas funções, em conseqüência de ferimentos recebidos
em acidente quando em serviço, combate, na defesa da Pátria e na garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem, ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar, será computado como
se o tivesse passado no exercício efetivo daquelas funções.
Art. 140. Entende-se por tempo de serviço em campanha o período
em que o militar estiver em operações de guerra.
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Parágrafo único. A participação do militar em atividades dependentes ou decorrentes das operações de guerra será regulada em legislação específica.
Art. 141. O tempo de serviço dos militares beneficiados por anistia
será contado como estabelecer o ato legal que a conceder.
Art. 142. I A data-limite estabelecida para final da contagem dos
anos de serviço para fins de passagem para a inatividade será do desligamento em conseqüência da exclusão do serviço ativo.
Art. 143.1 Na contagem aos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos de serviço público federal, estadual e municipal ou passado em administração indireta, entre si, nem
com os acréscimos de tempo, para os possuidores de curso universitário, e nem Com o tempo de serviço computável após a incorporação em
organização militar, matrícula em órgão de formação de militares ou
nomeação para posto ou graduação nas Forças Armadas.
CAPÍTULO V
Do Casamento
Art. 144. O militar da ativa pode contrair matrimônio, desde que
observada a legislacão civil específica.
§ I? OS Guardas-Marinha e os Aspirantes-a-Oficial não podem
contrair matrimônio, salvo em casos excepcionais, a critério do Ministro da respectiva Força.
§ 2? É vedado o casamento às praças especiais, com qualquer idade, enquanto estiverem sujeitas aos regulamentos dos órgãos de formação de oficiais. de graduados e de praças. cujos requisitos para admissão exijam a condição de solteiro, salvo em casos excepcionais, a critério do Ministro da respectiva Força Armada.
§ 3? O casamento com mulher estrangeira somente poderá ser realizado após a autorização do Ministro da Força Armada a que pertencer o militar.
Art. 145. As praças especiais que contraírem matrimônio em desacordo com os §§ I? e 2? do artigo anterior serão excluídas do serviço
ativo, sem direito a qualquer remuneração ou indenização.
CAPÍTULO VI

Das Recompensas e das Dispensas do Serviço
Art. 146. As recompensas constituem reconhecimento dos bons
serviços prestados pelos militares.
§ I?
São recompensas:
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a) os prêmios de Honra ao Mérito;
b] as condecorações por serviços prestados na paz e na guerra;
c) os elogios, louvores e referências elogiosas; e
d) as dispensas de serviço.
§ 2? As recompensas serão concedidas de acordo com as normas
estabelecidas nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Art. 147. As dispensas de serviço são autorizações concedidas aos
militares para afastamento total do serviço, em caráter temporário.
Art. 148. I As dispensas de serviço podem ser concedidas aos militares:
I - como recompensar.
II - para desconto em férias; e
IH - em decorrência de prescrição médica.
Parágrafo üníco.: As dispensas de serviço serão concedidas com a
remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço.
TÍTULO V
Disposições Gerais, Transitórias e Finais
Art. 149. A transferência :para a reserva remunerada ou a reforma
não isentam o militar da índenízacão dos prejuízos causados à Fazenda
N acional ou a terceiros, nem do pagamento das pensões decorrentes de
sentença judicial.
Art. 150. A Assistência Religiosa às Forças Armadas é regulada
por lei específica.
Art. 151. É vedado o uso por organização civil de designações que
possam sugerir sua vinculação às Forças Armadas.
Parágrafo único. Excetuam-se das prescrições deste artigo as associações, clubes, círculos e outras organizações que congreguem membros das Forças Armadas e que se destinem, exclusivamente, a promover intercâmbio social e assistencial entre os militares e suas famílias e
entre esses e a sociedade civil.
Art. 152. Ao militar amparado por uma ou mais das Leis n?s 288,
de 8 de junho de 1948, 616, de 2 de fevereiro de 1949, 1.150, de 12 de julho de 1950, e 1.267, de 9 de dezembro de 1950, e que em virtude do disposto no artigo 62 desta Lei não mais usufruirá as promoções previstas
naquelas leis, fica assegurada, por ocasião da transferência para a reserva ou da reforma, a remuneração da inatividade relativa ao posto ou
graduação a que seria promovido em decorrência da aplicação das referidas Leis.
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Parágrafo único. A remuneração de inatividade assegurada neste
artigo não poderá exceder, em nenhum caso, a que caberia ao militar,
se fosse ele promovido até 2 (dois] graus hierárquicos acima daquele
que tiver por ocasião do processamento de sua transferência para a reserva ou reforma, incluindo-se nesta limitação a aplicação do disposto
no § I? do artigo 50 e no artigo 110 e seu § I?
Art. 153. Na passagem para a reserva remunerada, aos militares
obrigados ao vôo serão computados os acréscimos de tempo de efetivo
serviço decorrentes das horas de vôo realizadas até 20 de outubro de
194C, na forma da legislação então vigente.

Art. 154. Os militares da Aeronáutica que, por enfermidade, acidente ou deficiência psicofisiológica, verificada em inspeção de saúde,
na forma regulamentar, forem considerados definitivamente incapacitados para o exercicio da atividade aérea, exigida pelos regulamentos es.pecíf'ico s, só passarão à inatividade se essa incapacidade o for também
para todo o serviço militar.
Parágrafo único .. A regulamentação própria da Aeronáutica estabelece a situação do pessoal enquadrado neste artigo.

Art. 155. Aos Cabos que, na data da vigência desta lei, tenham
adquirido estabílidade será permitido permanecer no serviço ativo, em
caráter excepcional, de acordo com o interesse da respectiva Força Singular, até completarem 50 (cinqüenta) anos de idade, ressalvadas outras disposições legais.
Art. 156. Enquanto não entrar em vigor nova Lei de Pensões Militares, considerar-se-ão vigentes os artigos 76 a 7~ da Lei n? 5.774, de 23
de dezembro de 1971.
Art. 157. As disposições deste Estatuto não retroagem para alcançar situações definidas anteriormente à data de sua vigência.
Art. 158. Após a vigência do presente Estatuto serão a ele ajustadas todas as disposições legais e regulamentares que com ele tenham
ou venham a ter pertinência.
Art. 159. O presente Estatuto entrará em vigor a partir de I? de janeiro de 1981, salvo quanto ao disposto no item IV do artigo 98, que terá vigência 1 (um) ano após a data da publicação desta Lei.
Parágrafo único. Até a entrada em vigor do disposto no item IV
do, artigo 98, permanecerão em vigor as disposições constantes dos
itens IV e V do artigo 102 da Lei n? 5.774, de 23 de dezembro de 1971.
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Art. 160.

Ressalvado o disposto no artigo 15'3 e no parágrafo único

do artigo anterior, ficam revogadas a Lei n? 5.774, de 23 de dezembro
de 1971, e demais disposições em contrário.

Erasília, em 9 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Maximiano Fonseca
Ernani Avrosa da Silva
Délio Jardim de Mattos
José Ferraz da Rocha

o anexo mencionado na

presente Lei está publicado no D.a. de 11.12.80

LEI N? 6.881, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Autorize o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

INCHA a

doar os imóveis que menciona.

o

PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso

Naciorial decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1? Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar ao Município de Sobradinho, no Estado do Rio Grande do Sul, imóveis de sua propriedade, com área total
de 15.329 m' (quinze mil trezentos e vinte e nove metros quadrados), localizados na gleba denominada "Posse do Caçador», naquele Município.
Art.2? O objeto da doação constitui-se dos lotes de números 23-E,
64-A, 26·A e 70-A, com as áreas de 9.384 m' (nove mil trezentos e oitenta e quatro metros quadrados), 2.005 m' (dois mil e cinco metros quadrados), 3.070 m ' (três mil e setenta metros quadrados), 513 m' [quinhentos e treze metros quadrados) e 357 m' (trezentos e cinqüenta e sete metros quadrados), respectivamente.
Art. 3? Nos lotes a que se refere o artigo anterior, o donatário
manterá serviços assistenciais de utilidade pública.
Art. 4~ A doação efetivar-se-á mediante termo a ser lavrado em livro próprio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, tornando-se nula, com a reversão dos lotes ao patrimônio do
doador, se a estes forem dadas destinações diversas das previstas no
art. 3~ desta Lei, sem que se confira ao donatário direito a qualquer indenização.
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Art. 5? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. C? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
LEI

N~

6.882, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a
doar o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. E Fica o Instituto Nacional de Coloníz.acão e Reforma Agrária - INCRA autorizado a doar ao Estado de Sergipe imóvel de sua
propriedade, com a área de 3.200,00 m' (três mil e duzentos metros quadrados), situado no Município de Propriá, Estado de Sergipe, averbado
no Cartório do 1~ Ofício de Justiça da Comarca de Propriá, à margem
da transcrição n~ 8.635, às fls. 165, Livro 3-Q, sob o n? de ordem 13.646.
Parágrafo único.. O imóvel a que se refere este artigo destina-se à
ampliação da Escola de 1~ Grau João Fernandes de Brito".
Art. 2? A doação autorizada nesta Lei será efetivada mediante
termo lavrado em livro próprio do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~ da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Angelo Amaury Stábile
LEI

N~

6.883, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Autoriza a alienação de bens imóveis
da União, situados na área urbana de
Gneiem-Mirim, no Território Federal de
Rondônia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. I? Fica autorizado o Governo do Território Federal de Rondônia a vender os imóveis residenciais de propriedade da União, sob
sua administração, situados na área urbana de Guajará-Mirim e ocupados por servidores públicos daquele Território, de acordo com as condições estabelecidas nesta Lei.
§ I? A venda se fará pelo valor atual do imóvel, fixado em avaliação procedida pelo Governo do Território.
§ 2? O preço poderá ser pago pelo adquirente em prestações mensais ou mediante financiamento, segundo o disposto em instruções do
Ministro de Estado do Interior.

Art. 2? Terá preferência para aquisição dos imóveis de que trata o
art. I?, independente de prévia licitação, o servidor público que neles
residir.

Parágrafo único. i A preferência assegurada neste artigo estende-se
ao cônjuge sobrevivente ou herdeiro necessário do servidor público, se
ocupante do imóvel a ser alienado.
Art. 3° Os imóveis que não forem adquiridos pelos respectivos
ocupantes, nas condições estabelecidas nos arts. I? e 2? desta Lei, serão vendidos em concorrência de acordo com o disposto nos arts. 141 e
seguintes, do Decreto-lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946.
Art. 4? Os recursos provenientes das alienações serão recolhidos
ao Banco Nacional da Habitação, visando à construção de novos imóveis no Território Federal de Rondônia, destinados à venda a servidores públicos.
Art. 5? O Governo do Território Federal de Rondônia comunicará
ao Serviço do Patrimônio da União as alienações realizadas, instruindo
o expediente com título de propriedade da União e respectivo instrumento de transferência.
Art. C? O Ministro de Estado do Interior baixará instruções para
a execução das medidas previstas nesta Lei.
Art. 7? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.

JoAo FIGUEIREDO
Emane Galvêas.
Mario David Andreazza
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LEI N? 6.884, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera dispositivos da Lei n~ 4.215, de
27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l? Os arts. 71 e 89 da Lei n? 4.215, de 27 de abril de 1963, que
dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Erasil, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 71
§ 4? Os atos constitutivos e os estatutos das sociedades civis e comerciais só serão admitidos a registro e arquivamento
nas repartições competentes quando visados por advogados.»

«Art. 89 São direitos do Advogado:
VI - ingressar livremente:
d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe, ou
possa participar, o seu cliente, ou perante a qual deva comparecer o constituinte, desde que munido de poderes especiais para
tal fim.

XVII - ter vistas ou retirar, para os prazos legais, os autos
dos processos judiciais ou administrativos, de qualquer natureza, desde que não ocorra a hipótese do inciso anterior, quando a
vista será comum, no cartório ou na repartição competente»,
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
ErasI1ia, em 9 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
LEI N? 6.885, DE 9 DE DEZEMERO DE 1980
Dispôe sobre a inscrição de médicos
veterinários militares nos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. I? Os médicos veterinários em serviço ativo no Exército, como integrantes do Serviço de Veterinária do Exército, ínscrever-se-ão
nos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, de acordo com a Lei
n? 5.517, de 23 de outubro 1968, e respectivo regulamento, mediante prova que ateste essa condição, fornecida pelo órgão competente do Ministério do Exército.
Parágrafo único, Na execução do disposto no caput deste artigo
aplicar-se-âo as disposições da Lei n? 6.681, de 16 de agosto de 1979, observada a condição de médico veterinário militar.
Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernani Ayrosa da Silva

LEI N? 6.886, DE 10 DE DEZEMERO DE 1980
Altera a Lei n? C.70ô, de 3D de outubro
de 1979, que dispõe sobre a correção aucometice dos salários, modifica a política salarial, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N ac iorial decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? As disposições adiante indicadas da Lei n? 6.708, de 30 de
outubro de 1979, passam a vigorar com a seguinte redação,
acrescentando-se itens IV e V ao seu artigo 2?:
«Art. 2?
.
UI - de dez a quinze salários mínimos aplicar-se-ão, até os
limites dos incisos anteriores, as regras neles contidas e, no que
exceder, o fator O.S;
IV - de quinze a vinte salários mínimos aplicar-se-ão, até
os limites dos incisos anteriores, as regras neles contidas e, no
que exceder, o fator 0.5;
V - acima de vinte salários mínimos aplicar-se-ão as regras dos incisos anteriores até os respectivos limites e, no que
exceder, o fator O (zero).
§ I?
§ 2?
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«Art. 12
§ 2? Quando se tratar de trabalhadores avulsos da orla
marítima subordinados á Superintendência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM), compete a esta rever os salários,
inclusive taxas de produção, previamente ouvido o Conselho
N acionai de Política Salarial».
Art. 2? O Poder Executivo adaptará as presentes disposições a regulamentação da Lei n? 6.708, de 30 de outubro de 1979.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Macêdo
LEI N? 6.887, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Altera a legislação da Previdência Social Urbanas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A Lei n? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a
Lei Orgânica da Previdência Social, com as modificações posteriores,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 3?
.
I - os servidores civis e militares da União, dos Estados,
dos Municípios, dos Territórios e do Distrito Federal, bem como os das respectivas autarquias, que estejam sujeitos a regimes próprios de previdência, salvo se forem contribuintes da
Previdência Social Urbana;
Parágrafo único. Os servidores de que trata o inciso I deste
artigo, que tenham garantido apenas aposentadoria pelo Estado
ou Município, terão regime especial de contribuição, fazendo
jus, pela Previdência Social Urbana, exclusivamente aos benefícios estabelecidos na alínea «f» do inciso I, nas alíneas «a»,
«b» e «c), do inciso 11 e no inciso IH do artigo 22.)'
«Art. 5?
.
I - como empregados:
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a) os que trabalhem. nessa condição no Território Nacional,
inclusive os domésticos;
b) os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados
no Brasil para trabalharem como empregados nas sucursais ou
agências de empresas nacionais no. exterior;
c) os que prestem serviços a missões diplomáticas estrangeiras no Brasil ou a membros dessas missões, excluídos os não
brasileiros sem residência permanente no Brasil e os brasileiros
que estejam sujeitos à legislação previdenciária do país da missão diplomática respectiva;
d) os brasileiros civis que trabalhem, no exterior, para organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliados e 'contratados, salvo se segurados obrigatórios na forma da legislação vigente no país de domicílio;
II - os titulares de firma individual;
IH - os diretores, membros de conselho de administração
de sociedade anônima, sócios-gerentes, sócios-solidários, sócioscotistas que recebam pro labore e sócios de indústria de empresas de qualquer natureza, urbana ou rural;
IV - os trabalhadores autônomos, os avulsos e os temporários.
§ I':' São equiparados aos trabalhadores autônomos os ministros
de confissão religiosa e os membros de institutos de vida consagrada e
de congregação ou ordem religiosa, estes quando por ela mantidos, salvo se:
a) filiados obrigatoriamente à previdência social em razão
de outra atividade;
b] filiados obrigatoriamente a outro regime oficial de previdência social, militar ou civil, ainda que na condição de inativo.
§ 2'? As pessoas referidas no artigo 3'?, que exerçam outro
emprego ou atividade compreendida no regime desta Lei, são
obrigatoriamente segurados, no que concerne ao referido emprego ou atividade, ressalvado o disposto na alínea uh» do parágrafo anterior.
§ 3'? O segurado que, após ter sido aposentado por tempo
de serviço ou idade, voltar a, ou continuar em atividade sujeita
ao regime desta Lei, terá direito, quando dela se afastar, a um
pecúlio constituído pela soma das importâncias correspondentes
às próprias contribuições, pagas ou descontadas durante o novo
período de trabalho, corrigido monetariamente e acrescido de
juros de 4 % (quatro por cento) ao ano, não fazendo jus a outras
prestações, salvo as decorrentes de sua condição de aposentado.
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§ 4? Aquele que ingressar no regime da Previdência Social
Urbana após completar 60 (sessenta) anos de idade terá direito
somente ao pecúlio de que trata o parágrafo anterior, ao
salário-família, à renda mensal vitalícia e aos serviços, sendo
devido, também, o auxflio-funeral.»
«Art. 57.
.
.
§ I? Em relação aos benefícios de que trata a Previdência
Social Urbana, não será permitida a percepção conjunta, salvo
direito adquirido, de:
a) auxílios-natalidade, quando o pai e a mãe forem segurados;
b) aposentadoria e auxílio-doença;
c) aposentadoria e abono de permanência em serviço;
d) duas ou mais aposentadorias.

«Art. €9.
.
.
I - dos segurados empregados, avulsos, temporários e
domésticos, na base de 8% (oito por cento) do respectivo
salário-de-contribuição, nele integradas todas as importâncias
recebidas a qualquer título;
111 - dos segurados autônomos, dos segurados facultativos e dos que se encontrem na situação do artigo 9?, na base de
16% (dezesseis por cento) do respectivo salário-de-contribuição;
IV - dos servidores de que trata o parágrafo único do artigo 3?, na base de 4% (quatro por cento) do respectivo saláriode-contribuição;
V - das empresas, em quantia igual à que for devida pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam os itens
11 e IH do artigo 5<?, obedecida, quanto aos autônomos, a regra
a eles pertinente;
VI - dos Estados e dos Municípios, em quantia igual à
que for devida pelos servidores de que trata o ítem IV deste artigo;
V11 - da União, em quantia destinada a custear as despesas de pessoal e de admínístração geral do Instituto Nacional de
Previdência Social - INPS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS e do Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social
- lAPAS, bem como a cobrir eventuais insuficiências financeiras verificadas na execução das atividades a cargo do Sistema
N acionai de Previdência e Assistência Social - SINPAS.
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§ 6? Equiparam-se a empresa, para fins de previdência social, o trabalhador autônomo que remunere serviços a ele prestados por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de direito ou de fato, prestadora de serviços, o empregador doméstico, bem como a missão diplomática
estrangeira no Brasil e o membro desta missão, em relação aos
empregados admitidos a seu servico.»
«Art. 76.

Parágrafo único A utilidade habitação, fornecida ou paga
pelo empregador, contratualmente estipulada ou recebida por
força de costume, passa a integrar o salário-de-contribuição em
valor correspondente ao produto da aplicação dos percentuais
das parcelas componentes do salário mínimo ao salário contratual..
Art. 2? A Lei n? 5.890, de 8 de junho de 1973, com as modificações introduzidas posteriormente, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
«Art.3?
.
II - para as demais espécies de aposentadoria, 1/36 (um
trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o
máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior
a 48 (quarenta e oito) meses.

«Art. 8?
§ 1? A data do início da aposentadoria por velhice será a
da entrada do respectivo requerimento .
•..•.......•.......••••..••••••••••••••••••••.........•• »

«Art. 9?
§ 4? O tempo de serviço exercido alternadamente em atividades comuns e em atividades que, na vigência desta Lei, sejam
ou venham a ser consideradas penosas, insalubres ou perigosas,
será somado, após a respectiva conversão, segundo critérios de
equivalência a serem fixados pelo Ministério da Previdência Social, para efeito de aposentadoria de qualquer espécie.»
«Art. 10.
.
~.
§ 3? A aposentadoria por tempo de serviço será devida a
partir da data de entrada do requerimento.
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Art. 3? O artigo 5? da Lei n? 5.859, de 11 de dezembro de
1972, passa a vigorar com os seguintes parágrafos:
§ 1? O, salário-de-contribuição para o empregado doméstico
que receber salário superior ao mínimo vigente incidirá sobre a
remuneração constante do contrato de trabalho registrado em
sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, até o limite de 3
(três) salários mínimos regionais.
§ 2? A falta de recolhimento, na época própria, das contribuições previstas neste artigo sujeitará o responsável ao pagamento do juro moratório de 1 % (um por cento) ao mês, além da
multa variável de 10% (dez por cento) a 50% (cinqüenta por cento) do valor do débito.
Art. 4? Esta Lei entrará em vigor a I? de janeiro de 1981.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em la de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Jair Soares

LEI N? 6.888, DE

la DE

DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre o exercício da profissão
de Sociólogo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O exercício, no País, da profissão de Sociólogo, observadas as condições de habilitação e as demais exigências legais, é assegurado:
a) aos bacharéis em Sociologia, Sociologia e Política ou Ciências
Sociais, diplomados por estabelecimentos de ensino superior, oficiais
ou reconhecidos;
b) aos diplomados em curso similar no exterior, após a revalidação
do diploma, de acordo com a legislação em vigor;
c) aos licenciados em Sociologia, Sociologia e Política ou Ciências
Sociais, com licenciatura plena, realizada até a data da publicação desta Lei, em estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos;
d) aos mestres ou doutores em Sociologia, Sociologia Politica ou
Ciências Sociais, diplomados até a data da publicação desta Lei, por
estabelecimentos de pós-graduação, oficiais ou reconhecidos.
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e] aos que, embora não diplomados nos termos das alíneas a, b, c
e d, venham exercendo efetivamente, há mais de 5 (cinco) anos, ativida-

de de Sociólogo, até a data da publicação desta Lei.
Art. 2? É da competência do Sociólogo:
I - elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, planejar, programar, implantar, controlar, dirigir, executar, analisar ou avaliar estudos, trabalhos, pesquisas, planos, programas e projetos atinentes à

realidade social;
II - ensinar Sociologia Geral ou Especial, nos estabelecimentos
de ensino, desde que cumpridas as exigências legais;
IH - assessorar e prestar consultoria a empresas, órgãos da administração pública direta ou indireta, entidades e associações, relativamente à realidade social;
IV - participar da elaboração, supervisão, orientação, coordenação, planejamento, programação, implantação, direção, controle, execução, análise ou avaliação de qualquer estudo, trabalho, pesquisa, plano, programa ou projeto global, regional ou setorial, atinente à realidade social.
Art. 3? Os órgãos públicos da administração direta ou indireta
ou as entidades privadas, quando encarregados da elaboração e execução de planos, estudos, programas e projetos sócio-econômicos ao nível
global, regional ou setorial, manterão, em caráter permanente, ou enquanto perdurar a referida atividade, Sociólogos legalmente habilitados, em seu quadro de pessoal, ou em regime de contrato para a prestação de serviços.
Art. 4? As atividades de Sociólogo serão exercidas na forma de
contrato de trabalbo, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho,
em regime do Estatuto dos Funcionário Públicos, ou como atividade
autônoma.
Art.5? Admitir-se-á, igualmente, a formação de empresas ouentidades de prestação de serviços previstos nesta Lei, desde que as mesmas mantenham Sociólogo como responsável técnico e não cometam
atividades privativas de Sociólogo a pessoas não babilitadas.

Art. 6? O exercicio da profissão de Sociólogo requer prévio registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, e se fará mediante a apresentação de:
I - documento comprobatório de conclusão dos cursos previstos
nas alíneas a, b, c e d do art. I?, ou a comprovação de que vem exercendo a profissão, na forma da alínea e do art. l?;

II - carteira profissional.
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Parágrafo único. Para os casos de profissionais incluídos na
alínea e do art. I?, a regulamentação desta Lei disporá sobre os meios e
modos da devida comprovação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
partir da data da respectiva publicação.
Art. 7? O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60
(sessenta) dias.
Art. 8, o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Macêdo.

LEI N? 6.889, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a criação e extinção de
cargos dos Quadros Permanentes das Secretarias do Superior Tribunal Militar e
das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Ficam criados ou extintos cargos, nos Quadros Permanentes das Secretarias do Superior Tribunal Militar e das Auditorias
da Justiça Militar, de acordo com os anexos I e II desta Lei, respectivamente.
§ I? Os cargos de provimento efetivo ora criados serão distribuidos por Ato do Presidente do Tribunal pelas classes e referências
das respectivas Categorias Funcionais, de acordo com a lotação fixada,
observados os critérios legais vigentes.
§ 2? O provimento dos cargos de que trata este artigo far-ss-á na
forma prevista no artigo 97, parágrafos I? e 2?, da Constituição Federal, observado o limite estabelecido na legislação vigente para progressão e ascensão funcionais.
§"3? Os cargos criados em decorrência da extinção de outros terão
o provimento condicionado à vacância dos que lhes deram origem.
Art. 2? Ficam criados ou extintos, nos Quadros Permanentes das
Secretarias do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça
Militar, as funções integrantes da Categoria de Direção e Assistência
Intermediária do Grupo do mesmo nome, constante, respectivamente,
dos Anexos III e IV desta Lei.
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Art. 3? Os atuais cargos em comissão de Diretor de Secretaria do
Grupo-Dírecão e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente
das Secretarias das Auditorias da Justiça Militar, são reclassificados
no níveL STM-DAS-101.2.
Art.4? (VETADO).
Art. 5? As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à
conta dos recursos orçamentários próprios da Justiça Militar.
Art. 6? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Os anexos mencionados na presente Lei estão publicados no D.O, de 12.12.80.

LEI N? 6.890, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a contagem do tempo de
serviço prestado por extranumerário, diarista ou tereteíro, bem como pelo pessoal
retribuído à conta de dotação global, na
forma que especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Ao servidor regido pela Lei n? 1.711, de 28 de outubro de
1952, será computado, para todos os efeitos, o tempo de serviço prestado na qualidade de extranumerário, diarista ou tarefeiro, bem como o
retribuído à conta de dotação global, desde que legalmente considerado
para aposentadoria e disponibilidade.
Art. 2? Os efeitos financeiros decorrentes desta Lei vigorarão a
partir de sua vigência.
Art. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrabim Abi-Ackel
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LEI N? 6.891, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Transforma a Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre em
Fundação Faculdade Federal de Ciências
Médicas de Porto Alegre, e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto
Alegre passa a denominar-se Fundação Faculdade Federal de Ciências
Médicas de Porto Alegre, dotada de personalidade jurídica de direito
privado e vinculada ao Ministério da Educação e Cultura.
§ I? A Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto
Alegre, com sede e foro na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, reger-se-á por Estatuto aprovado na forma da legislação em vigor e registrado no Cartório competente.
Art. 2? São fins da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre: a formação de profissionais de medicina, a realização de estudos e pesquisas e a divulgação científica e tecnológica, especialmente aplicáveis, em bases nacionais, à cito-oncologia,
Art. 3? O patrimônio da Fundação passa a ser constituído:
I - pelos bens móveis e imóveis que atualmente estão em uso e
posse da Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, e
que foram .doados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre;
II - pelos bens e direitos que vier a adquirir;
III - por incorporações originárias de trabalhos realizados pela
instituição;
IV - pelos saldos de exercícios financeiros anteriores.
§ I? OS bens e direitos da Fundação serão utilizados exclusivamente para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados
os imóveis de sua propriedade sem prévia autorização do Presidente da
República.
§ 2? Extinguindo-se a Fundação, alterando-se os seus objetivos ou
deixando de ser utilizado o Hospital Geral da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre no ensino de clínicas da instituição,
reverterão à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
os bens por ela doados, sendo os demais bens incorporados ao patrimônio da União.
Art. 4? Os recursos financeiros da Fundação Faculdade Federal
de Ciências Médicas de Porto Alegre serão provenientes de:
I - dotação consignada anualmente no orçamento da União;
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H - doações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser feitos
ou concedidos pela União, Estados, Municípios e por quaisquer entidades públicas ou particulares;
IH - remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou
particulares. mediante convênios ou contratos;
IV - taxas, anuidades e emolumentos que forem cobrados pela
prestação de serviços educacionais, com observãncia das normas legais
em vigor;
V - resultado de operação de crédito e juros bancários; e
VI - receitas eventuais.
Art. 5? O Diretor da Fundação Faculdade Federal de Ciências
Médicas de Porto Alegre, livremente escolhido e nomeado em comissão
pelo Presidente da República, dirigirá e coordenará todas as atividades
da instituição e presidirá seu Conselho Diretor.
Parágrafo único.
O Conselho Diretor e os demais órgãos colegiados da F~culdade terão sua constituição e atribuições definidas no Estatuto e Regimento.
Art. 6? A Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de
Porto Alegre terá quadro de pessoal regido pela legislação trabalhista,
a ser aprovado. com o respectivo nível salarial, na forma do art. 19 da
Lei n? 6.182, de 11 de dezembro de 1974..
Parágrafo único Será incorporado ao quadro de pessoal da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, com todos
os direitos e vantagens, o pessoal docente, técnico e administrativo que
atualmente presta serviços à Fundação Faculdade Católica de Medicina
de Porto Alegre.
Art. 7? Fica assegurada à Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre a imunidade a que se refere a alínea c do
inciso IH do art. 19 da Constituição Federal.
Art. 8? O Ministro de Estado da Educação e Cultura designará
Diretor pro tempore da Faculdade, com a incumbência de adotar as medidas cabíveis para reorganizar a instituição e proceder à constituição
de seus órgãos colegiados.
Art. 9? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se o Decreto-lei n? 781, de 22 de agosto de 1969, e
demais disposições em contrário.
Brasília, em 11 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Carlos Ludwig

Aros DO PODER LEGISLATIVO

LEI

N~

227

6.892, DE 11 DE DEZEMERO DE 1980
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, ações da Companhia
Pontagrossense de Teíecom unicações CPT.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a declarar de utilidade
pública, para fins de desapropriação, as ações representativas do capital social da Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT
pertencentes ao Município de Ponta Grossa, no Estado do Paraná.
Art. 2? A desapropriação a que se refere o art. I? será promovida
pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELE ERAs , com recursos
próprios, em favor de sua controlada a Telecomunicações do Paraná
S.A. - TELE PAR.
Art. 3? O preço a ser ofertado, inclusive para imissão provisória
na posse das ações desapropriadas, será calculado pelo critério de seu
valor patrimonial.
Art. 4~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 11 de dezembro de 1980; 159~ da Independência e 92~
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
H.C. Mattos
LEI

N~

6.893, DE 15 DE DEZEMERO DE 1980
Cria o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regionel Eleitoral de Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1~ Fica criado o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, constituído dos cargos
constantes do anexo à presente Lei.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 2~ Aplicam-se ao Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso do Sul os arts. 5~, 6~, 8~ e 9~ da Lei n? 6.082, de 10 de julho de
1974.
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Art. 3? As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, necessárias aos serviços do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso do Sul, serão criadas na forma do art. 5? da Lei Complementar n? 10, de S de maio de 1971, adotados os princípios de classificação e níveis de valores vigorantes no Poder Executivo e dentro dos
limites das dotações orçamentárias.
Art. 4? O disposto nos arts. 3? e 7? da Lei n? 6.082, de 10 de julho
de 1974, se aplica aos Grupos de cargos efetivos do Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.
Art. 5? Aplica-se aos servidores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, no que
couber, a legislação que se refere, genericamente, aos Tribunais Regionais Eleitorais.
Art. C? As despesas decorrentes do disposto nesta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, ou de outras para esse fim destinadas.
Art. 7? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. S? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 15 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

o anexo mencionado na presente Lei está publicado no D.a. de 16.12.80.
LEI N? 6.894, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inspeção e fiscalização
da produção e do comércio de fertilizantes,
corretivos, ínoculentee, estimulantes ou
biofertilizantes, destinados à agricultura, e
dá outras providências.

o

PRESIDENTE DA REPÚBCA, faço saber que o Congresso
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica estabelecida a obrigatoriedade da inspeção e da fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados à agricultura.
Art. 2~ A inspeção e a fiscalização previstas nesta Lei serão realizadas pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. O Ministério da Agricultura poderá delegar a fiscalização do comércio aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios.
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Art. 3? Para efeitos desta Lei, considera-se:
a) fertilizante, a substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes vegetais;
b) corretivo, o material apto a corrigir uma ou mais características
desfavoráveis do solo;
c) inoculante, o material que contenha microorganismos fixadores
de nitrogênio e que atue favoravelmente no desenvolvimento das plantas;
d) estimulante ou bioferitilizante, o produto que contenha principio
ativo apto a melhorar, direta ou indiretamente, o desenvolvimento das
plantas.
Art. 4? As pessoas físicas ou jurídicas que produzam ou comercializem fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes ficam obrigadas a promover o seu registro no Ministério da
Agricultura, conforme dispuser o regulamento.
§ 1?

(VEJADO).
Os produtos a que se refere este artigo deverão ser igualmente registrados no Ministério da Agricultura.
§ 2?

Art. 5? A infração às disposições desta Lei acarretará, nos termos
previstos em regulamento, a aplicação das seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa igual a 5 (cinco) vezes o valor das diferenças para menos, entre o teor dos macronutrientes primários indicados no registro
do produto e os resultados apurados na análise, calculada sobre o lote
de fertilizante produzido, comercializado ou estocado;
III - multa de até 100 (cem) vezes o maior valor de referência estabelecido na forma da Lei n? 6.205, de 29 de abril de 1975;
IV - embargo do produto;
V - suspensão ou cancelamento do registro;
VI - interdição, temporária ou definitiva, do estabelecimento.
§ 1? A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com
outras sanções.
§ 2? A aplicação das sanções previstas neste artigo não prejudicará a apuração das responsabilidades civil e penal.
Art. 6? A inspeção e fiscalização serão retribuídas por taxas, calculadas com base no maior valor de referêncica resultante da Lei n?
6.205, de 29 de abril de 1975, de acordo com a tabela anexa.
§ 1? A inspeção será retribuída por preços públicos, sempre que
solicitada pelas pessoas físicas ou jurídicas a que se refere esta Lei.
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§ 2? Nos termos do regulamento, o Ministro de Estado da Agricultura estabelecerá os valores e a forma de recolhimento dos preços públicos.
Art. 7~ O Poder Executivo determinará as providências que forem
necessárias ao controle da inspeção e da fiscalização previstas nesta
Lei.
Art. 8? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se a Lei n? 6.138, de 8 de novembro de 1974, e demais disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1980; 159? da Independência 92? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ângelo Amaury Stábile

o anexo mencionado na

presente Lei está publicado no D.O, de 17.12.80.

LEI N? 6.895, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1980
Dá nova redação aos arts. 184 e 186 do
Código Penal, aprovado pelo Decreto-lei n?
2.848, de 7 de dezembro de 1940.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Os arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado pelo
Decreto-lei n? 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 184 Violar direito autoral:
Pena - detenção de três meses a um ano, ou multa de Cr$
2.000,00 a Cr$ 10.000,00.
§ I? Se a violação consistir na reprodução, por qualquer
meio, de obra intelectual, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, ou consistir na reprodução de fonograma e videofonograma, sem autorização do produtor ou de quem o represente:
Pena - reclusão de um a quatro anos e multa de Cr$
10.000,00 a Cr$ 50.000,00.
§ 2~ Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem
vende, expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem
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em depósito, para o fim de venda, original ou cópia de obra intelectual, fonograma ou videofonograma, produzidos com violação de direito autora!.

Art. 186 Nos crimes previstos neste Capítulo somente se
procede mediante queixa, salvo quando praticados em prejuízo
de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituida pelo Poder
Público, e nos casos previstos nos §§ I? e 2? do art. 184 desta
LeÍ.»

Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Erasília, em 17 de dezembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abí-Ackel

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no Diário Oficial até o último dia útil do trimestre ao
qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre,
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

LEI N? 6.832, DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Revoga o art.4? da Lei n? 6.516, de 13
de março de 1978. que declarou em extinção o Quadro de Oficiais Farmacêuticos do
Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? Fica revogado o art. 4? da Lei n? 6.516, de 13 de março de
1978, que declarou em extinção o atual Quadro de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica.
Art. 2? O Quadro de Oficiais Farmacêuticos, com o efetivo existente em 14 de março de 1978, é reincluido na constituição do efetivo de
pessoal militar da ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz,
de que trata o item I do art. I? da Lei n? 6.516, de 13 de março de 1978.
Art. 3? Dentro do efetivo fixado na Lei n? 6.516, de 13 de março
de 1978, fica o Poder Executivo autorizado a alterar o atual efetivo do
Quadro de Oficiais Farmacêuticos, para compatíbilízá-Io COm as necessidades dos serviços da Aeronáutica.
Parágrafo único Para a execução do disposto neste artigo, poderá
o Poder Executivo reverter ao Quadro de Oficiais Farmacêuticos as vagas decorrentes de promoções ou desligamento do serviço ativo de Oficiais de Quadros declarados em extinção, desde que tal providência não
acarrete prejuízo às promoções dos Oficiais existentes no postos hierarquicamente inferiores.
Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980: 159? da Independência e 92? da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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LEI N? 6.833, DE 30 DE SETEMBRO DE 1980
Dá nova redação ao artigo 50 do
Decreto-lei n? 32, de 18 de novembro de
1966, que institui o Código Brasileiro do
Ar.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O art. 50 do Decreto-lei n? 32, de 18 de novembro de 1966,
modificado pelo Decreto-lei n? 234, de 28 de fevereiro de 1967, passa a
vigorar com a seguinte redação:
«Art. 50 Os aeródromos públicos e respectiva infraestrutura serão construídos, mantidos e explorados pela União
ou através de empresa pública ou suas subsidiárias.
§ I? A operacão de aeroportos e da infra-estrutura aeroportuária constitui atividade monopolizada da União, em todo o
território nacional, ou da empresa pública ou suas subsidiárias,
a que se refere este artigo, dentro das áreas delimitadas nOS
atos administrativos que lhes atribuírem bens, rendas, instalações e serviços correspondentes.
§ 2? Quando forem os serviços explorados por terceiros,
mediante concessão federal, poderá a empresa pública, de que
trata este artigo, representar a União no respectivo contrato,
que deverá conter cláusula sobre a obrigatoriedade de observância de instruções de natureza administrativa ou técnica, emanadas das autoridades federais para assegurar, no território nacional, a uniformidade das normas relativas à navegação e ao
transporte aéreo.
§ 3? Em qualquer caso, os referidos serviços estão sujeitos às normas e instruções baixadas pela autoridade aeronáutica competente.s

Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1980; 159? da Independência e 92?
da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Délio Jardim de Mattos
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1969 - Arts.
23, 24 e 25 - Alteração (Emenda Constitucional n? 17)
CONvENIO IBERO-AMERICANO DE
SEGURIDADE.SOCIAL - Quito IDeereto Legtslativon:' 130, de 1980)
CORREÇÃO MüNET ÁRIA - Previdência
Social
Cálculo
Modificação
(Decreto-lei n? 1.816.de 10 de dezembro
de 19801

CRÉDITO COMERCIAL (Lei n? 6.840, de 3
de novembro de 1980)
CRÉDITO ESPECIAL - Ministério das
Relações Exteriores (Lei n? 6.876. de 9
de dezembro de 1980)
CRÉDITO ESPECIAL - Ministério do Interior (Lei nr 6.875, de 9 de dezembro de
1980)

D
DESPESAS NO EXTERIOR (Decreto-lei
n? 1.815, de 9 de dezembro de 1980)
DIA NACIONAL DO ROTARY - Institui
(Lei n:' 6.843, de 3 de novembro de 1980)

DIARISTA - Tempo de Serviço - Contagem (Lei n'' 6.890, de 11 de dezembro de
1980)
DIPLOMATA - Quadro Especial - Institui (Lei n? 6.859, de 24 de novembro de
1980)
DIPLOMATA - Regime Jurídico (Lei n:'
6.857, de 19 de novembro de 1980)
DIREITOS AUTORAIS - Violação (Leí n?
6.895, de 17 de dezembro de 1980)
DISTRITO FEDERAL - Funcionários Vencimentos - Aumento (Decreto-lei n:'
1.831, de 22 de dezembro de 1980)
DISTRITO FEDERAL - Governo - Créditos suplementares (Lei n:' 6.846, de 12
de novembro de 1980)
DISTRITO FEDERAL - Magistrados Vencimentos - Aumento (Decreto-lei n?
1.821, de 11 de dezembro de 1980)
DISTRITO FEDERAL - Ministério Público - Cargos - Cria (Lei n:' 6.878, de 9
de dezembro de 1980)
DISTRITO FEDERAL - Orçamento, 1981
(Lei n? 6.873, de 3 de dezembro de 1980)
DISTRITO FEDERAL - Orçamento Plurianual de Investimentos, 1981/1983 (Lei
n? 6.872, de 3 de dezembro de 1980)
DISTRITO FEDERAL - Recursos Tributários - Vinculação - Extingue (Decretolei n? 1.833, de 23 de dezembro de 1980)
DISTRITO FEDERAL - Recursos Tributários da União
Transferência
(Decreto-lei n? 1.805, de Lf de outubro de
1980)
DISTRITO FEDERAL - Tribunal de Contas - Membros - Vencimentos - Aumento (Decreto-lei n? 1.830, de 22 de dezembro de 1980)
DISTRITO FEDERAL - Tribunal de Contas
Vencimentos
Aumento
(Decreto-lei n? 1.839, de 23 de dezembro
de 1980)
DISTRITO FEDERAL - Tribunal de Justiça
Vencimentos
Aumento
(Decreto-lei n? 1.829, de 22 de dezembro
dé 1980)
DOCUMENTOS - Registro Profissional Dispensa (Lei n? 6.868, de 3 de dezembro
de 1980)

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

E
ELEIÇOES DIRETAS -Governador de Estado e Senador (Emenda Constitucional
n? 15)
EMPRESA EXPLORADORA DE SERVI·
ÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNI·
CAÇOES - Listas Telefônicas - Edição (Lei n? 6.874, de 3 de dezembro de
19801

EMPRESAS NUCLEARES BRASILEI·
RAS S.A. - NUCLEBRÂS - Usinas
Nucleoelétricas - Construção (Decretolei n:' 1.810, de 23 de outubro de 1980)
EMPRÉSTIMOS INTERNOS Obras
(Lei n? 6.841, de 3 de novembro de 1980)
ENTIDADES FILANTRÚPICAS - Taxa
de Renovação da Marinha Mercante Dispensa (Decreto-lei n? 1.845, de 30 de
dezembro de 1980)
ENTIDADES FISCALIZADORAS DO
EXERCÍCIO DE PROFISSQES
Empresas - Registro (Lei n? 6.839, de
30 de outubro de 1980)
EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFI·
COS - Impostos- Isenção (Decreto-lei
n? 1.847. de 30 de dezembro de 1980)
.
ESTADOS - Recursos Tributários - Vinculação ~ Extingue (Decreto-lei n?
1.833, de 23 de dezembro de 1980)
ESTADOS Recursos Tributários da
União - Transferência (Decreto-lei n:'
1.805, de I? de outubro de 1980)
ESTUDANTES Bolsas Especiais
Fundação Projeto Rondon (Lei n? 6.870,
de 3 de dezembro de 1980)
EXERCITO - Efetivo (Lei n? 6.869, de 3
de dezembro de 1980)
EXERCITO - Fundação Habitacional Cria (Lei n? 6.855, de 18 de novembro de
1980)

EXTRANUMERÂRIO - Tempo de Serviço - Contagem (Lei n? 6.890, de 11 de
dezembro de 1980)

F
FEDERAÇOES ESTADUAIS DE FUTE·
BOL - Débitos Previdenciários - Pagamento Parcelado (Lei n? 6.854, de 17
de novembro de 1980)
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FERTILIZANTES (Lei n? 6.894, de 16 de
dezembro de 1980)
FORÇA AÉREA BRASILEIRA - Efeti·
vos (Lei n? 6.837, de 29 de outubro de
1980)

FUNCIONÂRIOS - Agente de Trânsito
(Lei n? 6.847, de 12 de novembro de 1980)
FUNCIONÂRIOS - Agente de Vigilância
(Lei n? 6.849, de 12 de novembro de 1980)
FUNCION ÂRIOS - Categoria Funcional
de Agente de Trânsito (Lei n? 6.847, de
12 de novembro de 1980)
FUNCIONÂRIOS - Categoria Funcional
de Agente de Vigilância (Lei n:' 6.849, de
12 de novembro de 1980)
FUNCIONÂRIOS - Categoria Funcional
de Inspetor de Abastecimento (Lei n?
6.877, de 9 de dezembro de 1980)_
FUNCIONÂRIOS - Grupo-Atividades Específicas de Controle Interno - Vencimentos (Lei n:' 6.856, de 18 de novembro
de 1980)

FUNCIONÂRIOS - Inspetor de Abastecimento (Lei n? 6.877, de 9 de dezembro de
1980)

FUNCIONÂRIOS - Penas - Cancelamento (Lei n? 6.879, de 9 de dezembro de
19801

FUNCIONÂRIOS - Requisição - Suspende temporariamente (Lei n? 6.862, de 26
de novembro de 1980)
FUNCIONÂRIOS - Tempo de Serviço Contagem (Lei n? 6.890, de 11 de dezembro de 1980)
FUNCIONÂRIOS - Vencimentos - Aumento (Decreto-lei n? 1.820, de 11 de de·
zembro de 1980)
FUNCIONARIOS APOSENTADOS
Proventos- Aumento (Decreto-lei
1.820, de n' de dezembro de 1980)

n:'

FUNCIONÂRIOS ESTADUAIS - Tempo
de Serviço - Contagem Recíproca (Lei
n? 6.864, de I? de dezembro de 1980)
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE ASSIS·
TÊNCIA - L.B.A. - Documentos Expedição (Lei n:' 6.848, de 12 de novembro de 1980)
FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO
DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNCEP
- Institui (Lei n:' 6.871, de 3 de dezembro de 1980)
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FUNDAÇÃO FACULDADE CATOLICA
DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE
- Transforma (Lei n? 6.891, de 11 de dezembro de 1980)
FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL
DE CIENCIAS MEDICAS DE PORTO
ALEGRE (Lei n? 6.891, de 11 de dezembro de 1980)
FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO
EXÉRCITO - Cria (Lei n? 6.855, de 18
de novembro de 1980)
FUNDAÇÃO PETRONIO PORTELLA Institui (Lei n? 6.860. de 24 de novembro
de 1980)
FUNDAÇÃO PROJETO RONDON - Estudantes - Bolsas
Especiais (Lei n?
6.870, de 3 de dezembro de 1980)
FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE
SERVIÇO - Valores não recebidos em
vida - Pagamento (Lei n? 6.858, de 24
de novembro de 1980)
FUNDO DE MARINHA MERCANTE
- (Decreto-lei n:' 1.842, de 29 de dezembro
de 1980)
FUNDO FEDERAL DE ELETRIFICAÇAO - Recursos (Decreto-lei n:' 1.812,
de 11 de novembro de 1980)

IMPOSTO DE RENDA - Desconto na
Fonte (Decreto-lei n? 1.814, de 28 de novembro de 1980)
IMPOSTO DE RENDA
Isenção
(Decreto-lei n? 1.825, de 22 de dezembro
de 1980)
IMPOSTO DE RENDA - Remessas de Lucros para o Exterior - Operações de Arrendamento Mercantil (Decreto-lei n?
1.811, de 27 de outubro de 1980)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Equipamentos cinematográficos - Isenção (Decreto-lei n?
1.847, de 30 de dezembro de 1980)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Isenção (Decreto-lei
n'' 1.808, de 6 de outubro de 1980)
INCENTIVOS FISCAIS
Estímulos
(Decreto-lei n? 1.841, de 29 de dezembro
de 1980)

G
GOVERN ADORES
Eleições
{Emenda Constitucional n? 15)

IMOVEIS DA UNIÃO - Reversão - Rio
Grande do Sul (Lei n? 6.834, de 13 de outubro de 1980)
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - Equipamentos cinematográficos
Isenção
(Decreto-lei ns 1.847, de 30 de dezembro
de 19801
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - Taxa
(Decreto-lei ne 1.836, de 23 de dezembro
de 1980)

Diretas

INCENTIVOS FISCAIS - Setor Siderúrgico (Decreto-lei n:' 1.843, de 29 de dezembro de 1980)
INSPETOR DE ABASTECIMENTO (Lei
n? 6.877, de 9 de dezembro de 1980)

I
IMÓVEIS DA UNIÃO - Alienação - Rondônia (Lei n? 6.883. de 9 de dezembro de
19801
IMÓVEIS DA UNIÃO - Doação - Ceará
(Lei n:' 6.852, de 17 de novembro de 1980)
IMÚVEIS DA UNIÃO - Doação - Rio
Grande do Sul (Lei n? 6.881, de 9 de dezembro de 1980)
IMOVEIS DA UNIÃO - Doação - Sergipe {Lei n? 6.882, de 9 de dezembro de
19801
IMOVEIS DA UNIÃO - Reversão - Alagoas (Lei n? 6.844, de 10 de novembro de
1980)

INVENTÁRIO - Valores não recebidos em
vida - Pagamento (Lei n? 6.858, de 24
de novembro de 1980)

J
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA
INSTÁNCIA - Vencimentos - Aumento (Decreto-lei n? 1.840, de 23 de dezembro de 1980)
JUSTIÇA MILITAR - Quadro Permanente - Cargos - Criação e Extinção (Lei
n? 6.889, de 11 de dezembro de 1980)
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L
LEi ORGANiCA DA PREVIDÊNCiA SOCIAL. 1960 - Alteração (Lei n:' 6.887, de
10 de dezembro de 1980)
LISTAS TELEFONICAS - Edição (Lei n?
6.874, de 3 de dezembro de 1980)

M
MAGISTRADOS - Vencimentos - Aumento (Decreto-lei n? 1.821. de 11 de dezembro de 1980)
MARINHA DE GUERRA - Corpo de Fuzileiros Navais - Oficiais Efetivos (Lei
n? 6_836, de 27 de outubro de 1980)
MARINHA DE GUERRA - Corpo de Intendentes - Oficiais - Efetivos (Lei n. o
6.836, de 27 de outubró de 1980)
MARINHA MERCANTE - Taxa de Renovação (Decreto-lei n? 1.842, de 29 de dezembro de 1980)
MATO GROSSO DO SUL (Estado) - Procuradoria da República - Cria (Lei n?
6.853, de 17 de novembro de 1980)
MÊDlCOS VETERiN ARIOS MiLiTARES
- Inscrição (Lei n? 6.885. de 9 de dezembro de 1980)
METEOROLOGISTA - Profissão - Regulamento (Lei n? 6.835, de 14 de outubro de 1980)
MILITARES - Estatuto (Lei n? 6.880, de 9
de dezembro de 1980)
MILITARES - Vencimentos - Aumento
(Decreto-lei n:' 1.819, de 11 de dezembro
de 1980)
MILITARES - Vencimentos - Aumento
(Decreto-lei n? 1.824, de 22 de dezembro
de 1980)
MILITARES REFORMADOS - Proventos (Decreto-lei n? 1.824, de 22 de dezembro de 1980)
MINERAIS - Imposto único - Prorroga
(Decreto-lei n? 1.846, de 30 de dezembro
de 1980)
MiNiSTÊRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES - Diplomata - Quadro Especial - Institui (Lei n? 6.859, de 24 de novembro de 1980)

MONUMENTO NACIONAL - Cidade de
Olinda - Pernambuco (Lei n:' 6.863, de
26 de novembro de 1980)
MUNICiPIOS - Criação (Lei Complementar n:' 39, de 10 de dezembro de 1980)
MUNICipIOS - Divisão Territorial - Alteração (Lei Complementar n? 39, de 10
de dezembro de 1980)
MUNICiPIOS - Recursos Tributários Vinculação - Extingue (Decreto-lei n?
1.833, de 23 de dezembro de 1980)
MUNICipIOS - Recursos Tributários da
União - Transferência (Decreto-lei n:'
1.805, de I? de outubro de 1980)

o
OPERAÇOES DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL (Decreto-lei nr 1.811. de
27 de outubro de 1980)
OPERAÇÚES DE CÃMBIO (Decreto-lei n?
1.844, de 30 de dezembro de 1980)
ORÇAMENTO, 1980 (Lei n? 6.865, de 1:' de
dezembro de 1980)
ORÇAMENTO, 1981 (Lei n:' 6.867, de 3 de
dezembro de 1980)
ORÇAMENTO - Despesas (Decreto-lei n?
1.815, de 9 de dezembro de 1980)
ORÇAMENTO -r-. Despesas no Exterior
(Decreto-lei n? 1.815, de 9 de dezembro
de 1980)
ORÇAMENTO - Restos a Pagar (Decretolei n? 1.815, de 9 de dezembro de 1980)
ORÇAMENTO PLURiANUAL DE iNVESTIMENTOS, 1981/1983 (Lei n"
6.866. de 3 de dezembro de 1980)
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASiL
- Estatuto - Altera (Lei n:' 6.884, de 9
de dezembro de 1980)
ÚRGÁOS FEDERAIS - Empréstimos Internos (Lei n:' 6.841, de 3 de novembro de
1980)

p
PASEP - Valores não recebidos em vida
- Pagamento (Lei n:' 6.858, de 24 de novembro de 1980)
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PENSÃO ESPECIAL - Delma Rosendo
Gehm (Lei n? 6.845, de 10 de novembro
de 1980)
pOLíTICA SALARIAL - Alteração (Lei
n:' 6.886, de 10 de dezembro de 1980)
PREMIOS LITERÁRIOS NACIONAIS
(Lei n? 6.842, de 3 de novembro de 1980)
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA - Recursos - Transfere (Decreto-lei n? 1.823,
de 18 de dezembro de 1980)
PRESIDENTES - Viagem {Decreto Legislativo n? 115, de 1980)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - Alteração (Lei
n:' 6.887, de 10 de dezembro de 1980)
PREVIDENCIA SOCIAL - Clubes de Futebol Profissional - Débitos - Pagamento Parcelado (Lei n? 6.854, de 17 de
novembro de 1980)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - Correção Monetária
Cálculo
Modificação
(Decreto-lei n? 1.816, de 10 de dezembro
de 1980)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - Débitos
Cancelamento (Decreto-lei nr 1';806, de
1? de outubro de 1980)
PREVIDÊNCIA SOCIAL - Federações
Estaduais de Futebol - Débitos - Pagamento Parcelado (Lei n:' 6.854, de 17
de novembro de 1980)
PREVIDENCIA SOCIAL URBANA ~ Alteração (Lei n? 6.887, de 10 de dezembro
de 1980)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
Mato Grosso do Sul - Cria (Lei n?
6.853, de 17 de novembro de 1980)
PROFISSIONAL LIBERAL - Prazo Prescricional (Lei n:' 6.838, de 29 de outubro
de 1980)
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
- Valores não recebidos em vida - Pagamento (Lei n? 6.858. de 24 de novembro de 1930)
PROGRAMA GRANDE CARAJÁS - Imposto de Renda - Isenção (Decreto-lei
n? 1.825, de 22 de dezembro de 1980)
PROGRAMA GRANDE CARAJÁS - Regime Especial de Incentivos - Institui
(Decreto-lei n? 1.813, de 24 de novembro
de 1980)
PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO Sistema de Proteção
Institui
(Decreto-lei n? 1.809, de 7 de outubro de
1980)

PROTOCOLO PARA A 4' PRORROGAçÁO DA CONVENÇÁO SOBRE O COMÉRCIO DO TRIGO DE 1971 (Decreto
Legislativo n? 124. de 1980)
PROTOCOLO PARA A 5' PRORROGAçÃO DA CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO DO TRIGO DE 1971 (Decreto
Legislativo n:' 123. de 1980)

R
RECEITAS FEDERAIS - Arrecadação Transferência (Decreto-lei n:' 1.805, de 1?
de outubro de 1980)
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A_ Ativo Imobfliaado- Reavaliação
(Decreto-lei nr 1.818, de 11 de dezembro
de 1980)
REG ISTROS PÚBLICOS - Alteração (Lei
n? 6.850, de 12 de novembro de 1980)
REPARTIÇOES PÚBLICAS ~ Moeda Estrangeira - Pagamento (Decreto-lei n:'
1.815, de 9 de dezembro de 1980)

s
SALÁRIOS - Correção Automática - AI·
teracão (Lei n? 6.886. de 10 de dezembro
de 1980)
SECRETARIA DE COMUNICAÇÁO SOCIAL
Recursos Transfere
(Decreto-lei n? 1.823, de 18 de dezembro
de 1980)
SEN ADORES - Eleições Diretas (Emenda
Constitucional n? 15)
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS - SERPRO - Capital Social
- Aumento (Decreto-lei n:' 1.822, de 16
de dezembro de 1980)
SISTEMA DE PROTEÇÃO AO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO - Institui (Decreto-lei n:' 1.809, de 7 de outubro
de 1980)
SOCIÓLOGO - Profissão (Lei n? 6.888, de
10 ce dezembro de 1980)
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - Auditorias - Quadro Permanente de Cargos - Criação e Extinção (Lei n? 6.889,
de 11 de dezembro de 1980)
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SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR ~ Vencimentos ~ Aumento (Decreto-lei n?
1.834, de 23 de dezembro de 1980)
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Servidores ~ Vencimentos (Decreto-lei n?
1.826, de 22 de dezembro de 1980)

T
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS ~ Entidades Filantrópicas ~ Dispensa (Decreto-lei n? 1.845, de 30 de dezembro de 1980)
TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA (Decreto-lei
n? 1.835, de 23 de dezembro de 1980)
TERRITORIO FEDERAL DE RONDONIA
- Plano N acionaI de Habitação Popular
-PLANHAP (Decreto-lei n:' 1.817, de
11 de dezembro de 1980)
.
TERRITORIOS - Recursos Tributários vtncutacaoc-. Extingue (Decreto-lei n?
1.833, de 23 de dezembro de 1980)
TERRITORIOS - Recursos Tributários da
União - Transferência (Decreto-lei n:'
1.805, de I? de outubro de 1980)
TERRITORIOS FEDERAIS - Classificação de Cargos (Lei n? 6.861, de 26 de novembro de 1980)
TERRITORIOS FEDERAIS - Magistrados
Vencimentos
Aumento
(Decreto-lei n? 1.821, de 11 de dezembro
de 19801
TERRITORIOS FEDERAIS - Ministério
Público - Cargos - Cria (Lei n'' 6.878,
de 9 de dezembro de 1980)

TITULOS DE CREDITO COMERCIAL
(Lei n? 6.840, de 3 de novembro de 1980)
TRATADO DE AMIZADE E COOPERAÇÀO - Brasil - Peru (Decreto Legi slat.ivo n:' 121, de 1980)
TRATADO DE INTERCONEXAO FERROVIÂRIA - Brasil - Paraguai (Decreto Legislativo n:' 110, ~e 1980)
TRIBUN AIS DO TRABALHO - Vencimentos Aumento (Decreto-lei n?
1.828, de 22 de dezembro de 1980)
TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS
- Vencimentos - Aumento (Decreto-lei
n? 1.837, de 23 de dezembro de 1980)
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO Magistrados - Vencimentos - Aumento (Decreto-lei n? 1.821, de 11 de dezembro de 1980)
TRIBUNAL DE CONTAS DA ·UNIAO Vencimentos - Aumento (Decreto-lei n?
1.827. de 22 de dezembro de 1980)
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
- Funcionários - Vencimentos - Aumentot.Oecreto-Iei n:' 1.832, de 22 de dezembro de 1980)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MATO GROSSO DO SUL - Secretaria
--;: Quadro Permanente - Cria (Lei ..·n?
6.893, de 15 de dezembro de 1980)
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vencimentos - Aumento (Decreto-lei
1.838, de 23 de dezembro de 1980)

u
USIN AS NUCLEOELÉTRICAS - Construção (Decreto-lei n:' 1.810, de 23 de outubro de 1980)

ANüTAÇOES

ANOTAÇOES

